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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00263117-2019| 

DECISÃO Nº 316, DE 27 DE MAIO DE 2019 

 

REFERÊNCIA: IC 1.14.002.000094/2011-17 (MPF/PRM – Campo 

Formoso/BA) 

 

Inquérito civil instaurado para apurar o acompanhamento da regularidade e qualidade da merenda escolar ofertada na rede pública de 

ensino nos municípios localizados na área de atuação da Procuradoria da República no Município de Campo Formoso/BA (PRM-Campo Formoso/BA). 

Recomendação expedida aos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE) dos municípios. Informações encaminhadas pelos CAE's. Verificado o 

comprometimento dos municípios situados na área de atribuição da referida PRM e dos respectivos CAE's, em oferecer merenda escolar que atenda aos 

padrões mínimos exigidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Manifestação de todos os CAE's confirmando a adequação da merenda 

escolar e aqueles que fizeram ressalvas, demonstraram que reparos vêm sendo promovidos e executados pelo Executivo. Continuidade das investigações, 

em autos apartados, apenas em relação ao município de Senhor do Bonfim, em razão das informações prestadas pelo CAE e pela Secretaria Municipal 

de Educação. Objetivo do inquérito cumprido. Inquérito civil instaurado em 2011.  Impossibilidade de fiscalização de forma ininterrupta, sem 

identificação de irregularidades que exijam providências específicas do Ministério Público Federal. Homologação do arquivamento. 

1.A Procuradora oficiante, Dra. Analu Paim Cirne Pelegrine, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos: 

(…) 

Trata-se de inquérito civil, instaurado em 2011, para apurar o acompanhamento da regularidade e da qualidade da merenda escolar 

ofertada na rede pública de ensino nos Municípios localizados na área de atuação desta PRM. 

Inicialmente, foi instaurado procedimento administrativo a partir do ofício circular n° 042/2011/PFDC/MPF-GPC, oriundo da 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que orientou os PRDCs e Procuradores da República nos municípios a acompanhar a regularidade e a 

qualidade da merenda escolar ofertada na rede pública de ensino nos municípios de suas respectivas atribuições. 

Expediu-se recomendação ao Conselho de Alimentação Escolar dos municípios inseridos no âmbito de atuação desta PRM (fls. 08 e 

49/52). 

Tendo em vista a quantidade de informações requisitadas e para facilitar o manuseio das respostas, determinou-se que as respostas 
fossem autuadas na forma de anexo, correspondente a cada município, bem como a reiteração dos ofícios não respondidos, consoante despacho de fl. 64. 
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Consta, às fls. 77/80 manifestação do CAE de Campo Formoso/BA. Na certidão de fl. 81, consta o registro do contato telefônico da 

Promotora de Justiça de Jaguarari para tratar do lançamento do Programa Ministério Público e os Objetivos do Milênio, relacionado ao presente 

procedimento. 

Consta nos autos a manifestação do CAE do Município de Antônio Gonçalves/BA (fls. 85/86), bem como o ofício da Prefeitura de 

Ourolândia/BA (fls. 87/88). 

Na certidão de fl. 91, consta que a então Procuradora da República oficiante no feito compareceu, nos dias 26 e 27 de abril de 2012, 

nos turnos matutino e vespertino, às audiências públicas realizadas em parceria com o Ministério Público do Estado da Bahia, no intuito de apresentar o 

Programa "O Ministério Público e os Objetivos do Milênio: saúde e educação de qualidade para todos" e de ouvir a comunidade interessada, nos 

municípios de Senhor do Bonfim, Campo Formoso, Jaguarari e Itiúba. 

Sobreveio o despacho de fl. 97, que determinou a conversão do procedimento administrativo em inquérito civil e a juntada da 

respectiva portaria. Na portaria de conversão, também foi determinada a expedição de ofícios às Prefeituras de Cansanção, Capela do Alto Alegre e Santa 
Luz, bem como ao CAE de Antônio Gonçalves e Ourolândia (fls. 98/99). 

No despacho de fl. 118, restou determinada a expedição de ofícios aos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE) de todos os 

municípios de atuação desta PRM, reiterando o teor da recomendação anteriormente expedida e requisitando o envio dos relatórios de visitação às escolas. 

As respostas apresentadas pelos Conselhos de Alimentação Escolar dos Municípios foram juntadas nos respectivos anexos. 

Para melhor compreensão dos fatos foram transcritas as irregularidades noticiadas na manifestação do CAE de cada município, 

conforme consta no despacho de fls. 240/244, ao qual se faz remissão para evitar repetição desnecessária. 

No mencionado despacho de fls. 240/244, foi determinada a expedição de ofícios, requisitando informações aos Conselhos de 

Alimentação Escolar dos Municípios de área de atribuição desta PRM. 

Novas diligências foram determinadas, levando-se em consideração as informações prestadas por alguns dos Conselhos de 

Alimentação Escolar e a ausência de respostas por parte de outros, consoante despacho de fls. 394/395. 

Em atendimento à requisição desta PRM, o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar - CECANE - UFBA prestou 

informações e forneceu documentos (fls. 459/540) alusivos a uma visita ocorrida no ano de 2016 nos municípios de Várzea Nova (fls. 460/483), Ponto 

Novo (fls. 484/513) e Gavião (fls. 514/540), nos quais foram descritos as inconformidades encontradas e as orientações indicadas aos atores envolvidos 
na gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar destas localidades. 

Determinou-se a requisição de informações aos Conselhos de Alimentação Escolar e às Secretaria Municipais de Educação 

especificados no despacho de fls. 564/566. 

Consoante certidão de fl. 636, os Conselhos de Alimentação Escolar e às Secretarias Municipais de Educação oficiados apresentaram 

respostas, com exceção do CAE do Município de Jacobina/BA. Além disso, frisa-se que as informações prestadas pelos CAE´s de Valente/BA (fls. 

114/119 - Anexo V) e Pindobaçu/BA (fls. 49/50 - Anexo XIII) foram prestadas pelo Diretor de Merenda Escolar e pela Procuradoria Jurídica, 

respectivamente, assim como que os CAE´s de Campo Formoso (fls. 82/104 - Anexo XXIX), Senhor do Bonfim (fl. 234 – Anexo I) e Várzea Nova (fls. 
24/72 - Anexo XII) prestaram informações incompletas. 

Deste modo, conforme determinado no despacho saneador de fls. 637/638, foram expedidos novos ofícios com o intuito de sanar, 
especificamente, as pendências sinalizadas no parágrafo anterior. Assim, os referidos municípios responderam nos seguintes termos: 

1) Jacobina (fl. 51 - Anexo XX): que conforme parecer do CAE registrado no SIGECON no ano de 2017, as irregularidades citadas 

foram devidamente sanadas. Além disso, foi ressaltado que, durante a nova gestão do CAE, não houve o recebimento de novas denúncias ou reclamações, 
assim como está sendo realizado visitas mensais às unidades escolares, com o intuito de garantir a qualidade na alimentação dos educandos da rede; 

2) Valente (fls. 120/121 - Anexo V): o CAE informou que foi realizada inspeções nas escolas municipais, não tendo detectado 

irregularidades. Ademais, informou que há uma capacitação anual para as merendeiras, mas o conselho está sugerindo que seja realizada, no mínimo, 

duas capacitações anuais; 

3) Pindobaçu (fls. 52/64 - Anexo XIII): o CAE informou, em 27/08/2018, a conclusão da reforma na Cantina Central do Município, 

estando apta e em conformidade com os padrões de funcionamento exigidos, e que a reforma da Creche Carinho da Serra da Carnaíba seria concluída 

em poucos dias. Quanto à cantina do Colégio Municipal Faustino Dias Lima, esta foi ampliada no início de 2018 e haveria a colocação do forro e piso 

ainda no ano de 2018. Ademais, informou que há a diversificação do cardápio. O ofício foi instruído com 04 (quatro) fotos de áreas de alguma 
escola/creche (não especificado) e com cópia dos cardápios elaborados por nutricionista; 

4) Campo Formoso (fl. 105 - Anexo XXIX): o presidente do CAE informou que os conselheiros realizaram visitas in loco nas unidades 

escolares no ano de 2018, não tendo constatado irregularidades relevantes; 

5) Senhor do Bonfim (fls. 235/237 - Anexo I): foram oficiados o CAE e a Secretaria Municipal de Educação. Em resumo, a secretaria 

respondeu que o processo de distribuição e transporte da merenda escolar no município vem enfrentando dificuldades desde a gestão anterior e que, por 

questões de cunho financeiro, ainda não foi possível a completa regularização, apesar dos esforços. Que houve, em 2017, pequenas reformas em algumas 

cozinhas, principalmente aquelas mais precárias. Que, aos poucos, vem buscando sanar as irregularidades de acordo com os recursos disponibilizados 

para tanto. Já o CAE respondeu que persistem as irregularidades alusivas às entregas da merenda escolar nas unidades escolares, frisando a necessidade 

de mais um transporte, além da reestruturação das cozinhas, visto que se encontram inadequadas, pouco espaço, sem ventilação, sem forro, equipamentos 
que necessitam de substituição, dentre outras. Por último, solicita a colaboração do Parquet para cobrar providências mais imediatas do município; 

6) Várzea Nova (fls. 77/83 - Anexo XII): foram oficiados o CAE e a Secretaria Municipal de Educação. Em suma, houve convergência 

nas respostas de ambos. O CAE informou que foi realizada reunião com as secretarias de Educação, Administração e Finanças do município, com o 

objetivo de discutir a contrapartida do município para a complementação da verba da merenda escolar, não tendo, ainda, obtido êxito neste quesito por 

falta de verba (informações também dadas pela secretaria). No que tange à estrutura física, foi constatada, através de visitas recentes, algumas melhorias 

quanto às irregularidades notificadas, mas ainda permanecem algumas pendências, apesar da sensibilização dos envolvidos em melhorá-las. Por último, 
o CAE ressaltou que continuará cobrando a melhoria das pendências restantes. 

É o relato do essencial. 

Entendo que o feito merece ser arquivado. 

Registre-se, inicialmente, que a tramitação do feito por prazo superior a três anos (mais especificamente por quase oito anos) decorreu 

de sua complexidade, haja vista que tem por objeto apurar o acompanhamento da regularidade e da qualidade da merenda escolar ofertada na rede pública 

de ensino nos Municípios localizados na área de atuação desta PRM, que compreende 36 municípios. 
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Outrossim, é relevante salientar que, além da antiguidade do procedimento, instaurado no longínquo ano de 2011, o qual sofreu 

inúmeras prorrogações, o objeto do mesmo também não contribui para uma atuação verdadeiramente efetiva do Parquet, já que não se apura, em verdade, 

uma irregularidade concreta, específica, recente e passível de correção ou sanção, extrajudicial ou judicial. 

Assim, apesar do Ministério Público possuir, também, atribuição para apurar o acompanhamento da regularidade e da qualidade da 

merenda escolar ofertada na rede pública de ensino, tal atuação, tão genérica e inespecífica, como já mencionado, não se desdobra de maneira eficiente, 

eficaz e efetiva. 

Com efeito, é válido ressaltar que o Ministério Público Federal não é incumbido do dever de exercer fiscalização ostensiva, prévia ou 

concomitante, de todos os atos da administração pública, existindo, para tanto, vários órgãos de controle interno e externo, tais como os tribunais de 

contas e as controladorias. 

Feita esta indispensável introdução, passe-se a análise do feito. 

De toda a documentação acostada aos autos, constatou-se o comprometimento dos Municípios situados na área de atribuição desta 

Procuradoria e dos respectivos Conselhos de Alimentação Escolar - CAE, em oferecer uma merenda escolar que atenda aos padrões mínimos exigidos 

pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, promovendo constantes melhorias, sob a fiscalização do CAE. Não foi identificada, no presente, a 

existência de irregularidade apta a determinar a manutenção deste inquérito civil no âmbito do Ministério Público Federal. 

Nesse sentido, todos os CAE que se manifestaram nos autos confirmaram a adequação da merenda escolar e aqueles que fizeram 

ressalvas, notadamente, sobre o armazenamento dos alimentos, em razão da precária estrutura física de algumas unidades escolares, como foi o caso de 

Pindobaçu e Várzea Nova, demonstraram que tais reparos vêm sendo promovidos e programados pelo Executivo. 

Apenas em relação ao município de Senhor do Bonfim , em razão das informações prestadas pelo CAE e pela Secretaria Municipal 

de Educação, através dos ofícios de fls. 235 e 236/237 do Anexo I, respectivamente, necessário se faz, a título de zelo, autuação em autos apartados para 

continuidade das investigações parta posterior declínio ao Ministério Público Estadual, porque é deste a atribuição para apuração do aspecto prestacional 

da merenda escolar quando inexistente indícios de malversação de verbas do PNAE, como é o caso dos autos. 

Em suma, as respostas aos ofícios foram satisfatórias para comprovar que o objetivo deste inquérito foi cumprido, não se podendo 

fiscalizar de forma ininterrupta, como vem ocorrendo no presente feito, ao longo destes 8 anos, sem a identificação de irregularidades que exijam 

providências específicas deste Órgão. 

Em face do exposto, e sem prejuízo da instauração de procedimentos específicos novos, caso identificado ou comunicado algum ato 

concreto em prejuízo ao direito dos alunos à merenda escolar adequada ou ato ímprobo dos gestores, determino, com base no art. 17 da Res. n.º 87/2006 

do CSMPF, o ARQUIVAMENTO do presente feito. 

Em razão do presente procedimento ter sido instaurado a partir de Ofício Circular da PFDC, deixo de determinar a comunicação 

acerca do arquivamento. 

À Secretaria para: 

1. EXTRAIR cópias digitalizadas desta promoção de arquivamento e do Anexo I deste procedimento, e AUTUAR em Notícia de 

Fato, vinculado à PFDC, com o seguinte resumo: Apurar irregularidades, noticiadas pelo Conselho de Alimentação Escolar de Senhor do Bonfim/BA, 

no acondicionamento e transporte das merendas escolares às respectivas unidades escolares do município; 

1.1 Fazer a NF conclusa para minuta de declínio de atribuição em favor da Promotoria de Justiça em Senhor do Bonfim; 

2. REMETER os autos à PFDC, nos termos do art. 17, §2º, da Resolução n.º 87/2006, do CSMPF e do art. 10 da Resolução 23 do 

CNMP para homologação do arquivamento deste inquérito civil. 

(...) 

2. É o relatório. 

3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 

 

CORREGEDORIA DO MPF  
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00264551-2019| 

PORTARIA Nº 36, DE 29 DE MAIO DE 2019 

 

Designa a Comissão de Correição Ordinária na Procuradoria da República no 

estado do Pará e PRMs vinculadas. 

  

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e pelo art. 3º, V, do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF nº 100, 
de 3 de novembro de 2009), 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar os Procuradores Regionais da República Elton Ghersel e Bruno Freire de Carvalho Calabrich e o Procurador da 

República Rafael Paula Parreira Costa para, sob a presidência do Corregedor-Geral, Oswaldo José Barbosa Silva,  compor a Comissão de Correição 

Ordinária na Procuradoria da República no estado do Pará e nas Procuradorias da República nos municípios de Altamira, Itaituba, Marabá, Paragominas, 

Redenção, Santarém e Tucuruí, a realizar-se no período de 24 a 28 de junho de 2019, cujo fim é verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a 

pontualidade do Membro do Ministério Público Federal no exercício de suas funções, o cumprimento das obrigações legais (art. 236 da LC 75/93), bem 

como levantar as dificuldades e necessidades da unidade, com objetivo de apresentar sugestões a serem encaminhadas aos Órgãos Superiores do 

Ministério Público Federal. 

Art. 2º No procedimento da correição ordinária será observado o Ato Ordinatório CMPF nº 1, de 7 de fevereiro de 2013. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 

Publique-se no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico e no Diário Oficial da União. 

 

OSWALDO JOSÉ BARBOSA SILVA 
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##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00264561-2019| 

PORTARIA Nº 37, DE 30 DE MAIO DE 2019 

 

Designa a Comissão de Correição Ordinária na Procuradoria da República no 

estado do Amapá e PRMs vinculadas. 

 

 O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e pelo art. 3º, V, do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF nº 100, 

de 3 de novembro de 2009), 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar os Procuradores Regionais da República Elton Ghersel e José Augusto Torres Potiguar para, sob a presidência do 

Corregedor-Geral, Oswaldo José Barbosa Silva, compor a Comissão de Correição Ordinária na Procuradoria da República no estado do Amapá e nas 

Procuradorias da República nos municípios de Laranjal do Jari e Oiapoque, a realizar-se no período de 24 a 28 de junho de 2019, cujo fim é verificar a 

regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade do Membro do Ministério Público Federal no exercício de suas funções, o cumprimento das 

obrigações legais (art. 236 da LC 75/93), bem como levantar as dificuldades e necessidades da unidade, com objetivo de apresentar sugestões a serem 

encaminhadas aos Órgãos Superiores do Ministério Público Federal. 

Art. 2º No procedimento da correição ordinária será observado o Ato Ordinatório CMPF nº 1, de 7 de fevereiro de 2013. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 

Publique-se no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico e no Diário Oficial da União. 

 

OSWALDO JOSE BARBOSA SILVA 

 

1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR1 - PGR-00264061-2019| 

PORTARIA Nº 17, DE 30 DE MAIO DE 2019 

 

Inclui membro na Relatoria Especial de Acompanhamento da Aplicação das 

Verbas Precatórias do FUNDEB/FUNDEF (Relatoria – FUNDEB/FUNDEF). 

 

A COORDENADORA DA 1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no 

exercício das atribuições conferidas pelo art. 62, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, arts. 6º, caput, e 7º, I e III, da Resolução nº 102, 

de 2 de fevereiro de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, RESOLVE: 

Art.1º Incluir o Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Goias, Rafael Machado de Oliveira, na Relatoria Especial de 

Acompanhamento da Aplicação das Verbas Precatórias do FUNDEB/FUNDEF (Relatoria – FUNDEB/FUNDEF), instituída por meio da Portaria 1ª 

CCR/MPF Nº 30, de 5 de dezembro de 2018. 

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS 

Subprocuradora-Geral da República  

Coordenadora da 1ª CCR/MPF 

 

2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00262823-2019| 

PORTARIA Nº 48, DE 29 DE MAIO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua representante que esta subscreve, no cumprimento de suas atribuições constitucionais 

e legais e: 

CONSIDERANDO os termos do art. 9º da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria da República no Município de Pato Branco/ PR encaminhou à 2ª Câmara de Coordenação de 

Revisão do MPF recurso apresentado pelo requerente em face do indeferimento de instauração de procedimento; 

RESOLVE 

Determinar que a Assessoria Administrativa deste Colegiado adote as seguintes providências: 

1) autue-se a documentação em PA eletrônico, registre-se a portaria no Sistema Único com posterior publicação; 

2) após a devida autuação, distribua-se o procedimento. 

 

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 2ª CCR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00263501-2019| 

PORTARIA Nº 49, DE 30 DE MAIO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua representante que esta subscreve, no cumprimento de suas atribuições constitucionais 

e legais e: 

CONSIDERANDO os termos do art. 9º da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que a 1ª Vara da Subseção Judiciária de Feira de Santana encaminhou cópia dos autos do processo 0009661-

24.2017.4.01.3304 à 2ª Câmara de Coordenação de Revisão do MPF, para apreciação da discordância judicial acerca do não oferecimento de denúncia 

pelo Ministério Público Federal em relação a Ariosto Vigano Pinheiro; 
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RESOLVE 

Determinar que a Assessoria Administrativa deste Colegiado adote as seguintes providências: 

1) autue-se a documentação em PA eletrônico, registre-se a portaria no Sistema Único com posterior publicação; 

2) após a devida autuação, distribua-se o procedimento. 

 

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Subprocuradora-Geral da República  

Coordenadora da 2ª CCR 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 
##ÚNICO: | EXTRA-AC - PR-AC-00008024-2019| 

PORTARIA Nº 15, DE 29 DE MAIO DE 2019 

 

MPF/PRAC/GABPR5 

 

A PROCURADORA DA REPÚBLICA TITULAR DO 5º OFÍCIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ACRE, no uso de 

suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República e pelo artigo 38, I, da Lei Complementar nº 75/1993: 

Considerando que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 

a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme o artigo 127 da Constituição da República 

e o artigo 1º da Lei Complementar nº 75/1993; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (artigo 129, II, da Constituição da 

República); 

Considerando que ao Estado cabe a proteção das pessoas recolhidas a qualquer de seus estabelecimentos prisionais, garantindo-lhes 

a integridade física, moral e psicológica (art. 5º, incisos III e XLIX, CF); 

Considerando que os artigos 10 e 11 da Lei 7.210/84 preveem a assistência ao preso e ao internado como dever do Estado, destacando-

se a assistência material e social, especialmente na saúde; 

Considerando que não há notícia do cumprimento do item 3 da Recomendação 19/2011, que determinava ao IAPEN que promovesse 

a readequação arquitetônica do Complexo Penitenciário para propiciar maior ventilação e insolação dentro de cada cela, reforçasse os serviços de 

higienização das celas e fornecesse diariamente uniformes e roupas de cama limpas a todos os presos; 

Considerando que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de 

forma continuada, políticas públicas ou instituições e embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil, de acordo com o artigo 8º, II e IV, da 

Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE: 

Instaurar Procedimento Administrativo, pelo prazo de 1 ano, com o fim de “acompanhar e fiscalizar o cumprimento do item 3 da 

Recomendação nº 19/2011-PRAC/AHCL", que recomendou ao IAPEN que promovesse a readequação arquitetônica do Complexo Penitenciário para 

propiciar maior ventilação e insolação dentro de cada cela, reforçasse os serviços de higienização das celas e fornecesse diariamente uniformes e roupas 

de cama limpas a todos os presos. 

Encaminhe-se para publicação, via Sistema Único, em atenção ao artigo 9º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do 

Ministério Público. 

 

LUCIANA DE MIGUEL CARDOSO BOGO 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00026191-2019| 

PORTARIA Nº 21, DE 31 DE MAIO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto no art. 50, inciso IV, da 
Lei n. 8.625/93, c/c a norma do art. 79, parágrafo único, da LC n. 75/93, e 

CONSIDERANDO a solicitação da Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral de Justiça, por meio do Ofício nº 1938/2019/PGJ, de 

29 de maio de 2019, 

RESOLVE: 

Art. 1º. DESIGNAR o Exmo. Sr. Dr. TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA, Promotor Eleitoral da 11ª Zona Eleitoral de 

Eirunepé/AM, para atuar com competência ampliada junto à 5ª Zona Eleitoral de Maués/AM, no período de 06.06.2019 a 30.06.2019, tendo em vista a 
licença para participação em mestrado da Exma. Sra. Dra. Yara Rebeca Albuquerque Marinho; 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

 

RAFAEL DA SILVA ROCHA 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00004474-2019| 

PORTARIA Nº 25, DE 30 DE MAIO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
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a) Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) Considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar n° 75/1993; 

c) Considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) Considerando, outrossim, que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como promover o inquérito civil 

e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos e difusos, notadamente proteção ao patrimônio público; 

f) Considerando a condenação no processo nº 7026-03.2013.4.01.3307 de Rubens Oliveira Dias por ato de improbidade 

administrativa; 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º da Resolução n° 23/2007 

do CNMP: Investigação Patrimonial de Rubens Oliveira Dias. 

Determina, ainda: 

a) a autuação do procedimento com cópia das f. 3/8, 811/830, 854/856, 864/868, 870/993 e  que seja comunicada a 5ª CCR a respeito 

do presente ato; 

b) Requisite-se pesquisa à Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada da Bahia as seguintes diligências: (I) identificação de 

possíveis cônjuge, ex-cônjuges e filhos do executado, CPF 146.373.675-49 ; (II) domicílio dos últimos dez anos das pessoas indicadas no item I; (III) 

registro de bens cadastrados na Agência de Defesa Agropecuária (Adab) e no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) das pessoas 

indicadas no item I; 

c) Cumprido o item b, oficie-se (I) à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia para que informe o responsável pelo pagamento 

do preço público relativo aos serviços de energia elétrica nos imóveis indicados no item b.II; (II) aos Cartórios de Notas de sua residência e de onde 

possui imóvel rural para que informem a existência de procuração ou promessa de compra e venda em nome das pessoas indicadas no item b.I. 

  

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - PR-ES-00021263-2019| 

PORTARIA Nº 132, DE 29 DE MAIO DE 2019 

 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL no Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 77 e no parágrafo único do 

art. 79 da LC 75/1993 e, ainda, de acordo com o disposto na Resolução CNMP nº 30/2008 (DJ 27/05/2008) e na Portaria PRE/ES nº 396/2015 (DJE 

23/11/2015), atendendo à indicação feita pela Exma. Sra. Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa deste Estado, por meio do ofício SPGA nº 

18/2019, RESOLVE: 

DESIGNAR os Promotores de Justiça infrarrelacionados para o exercício da função eleitoral no período e localidade especificados 

abaixo: 

 

ITEM ZONA MUNICÍPIO PERÍODO 
PROMOTOR(A) DE 

JUSTIÇA 
JUSTIFICATIVA  

1 20ª Aracruz 
27/05/2019 a 

20/06/2019 

Renata Soares Walder de 

Mello 

Título de Eleitor: 

13664781465 

Licença da titular 

2 25ª Linhares 
28/05/2019 a 

14/06/2019 

Renata Beatriz Oliveira 

Ferreira Nemer 

Título de Eleitor: 

22693361406 

Férias do titular 

3 51ª Rio Bananal 
27/05/2019 a  

13/06/2019 

Bruno de Freitas Lima 

Título de Eleitor: 

21052091430 

Férias do titular 

 

Ficam convalidados os atos praticados no período antecedente a esta Portaria. 

Comunique-se ao Exmo. Sr. Presidente do TRE/ES e ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça. 

Publique-se a presente no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/ES e no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico. 

 

NADJA MACHADO BOTELHO 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00025709-2019| 

PORTARIA N° 83, DE 29 DE MAIO DE 2019 

 

A Procuradora da República que esta subscreve, em exercício na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o INQUÉRITO CIVIL e a AÇÃO CIVIL PÚBLICA, 

para a proteção de direitos constitucionais e de interesses difusos e coletivos (artigo 129, incisos III e VI, da CF; artigos 6°, inciso VII, alíneas “a”, “c” e 

“d”, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, da Lei Complementar n° 75/93; Resolução nº 87/10 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal e Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp75.htm
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/5338
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/92481
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/73227
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/73227
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CONSIDERANDO que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (art. 225 

da CF); 

CONSIDERANDO que a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) dispõe, em seu art. 2º, I, o que haverá ação 

governamental para o alcance e manutenção do equilíbrio ecológico, sendo o meio ambiente considerado um patrimônio público; 

CONSIDERANDO que a sobredita PNMA (Lei federal nº 6.938/81) estabeleceu em seu artigo 4º, VII c/c artigo 14, § 1º, que será 

imposto ao poluidor e ao predador a obrigação de reparação e/ou indenização dos danos ambientais causados, independentemente da existência de culpa; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (artigo 129, inciso II, da CF; e artigo 

5º, inciso V, alíneas “a” e “b”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que o princípio fundamental do “poluidor-pagador” revela-se como valoroso instrumento econômico que exige 

do agente poluidor [identificado] o ônus de suportar, não só as despesas de reparação, mas também os gastos de repressão e prevenção dos danos 

ambientais; 

CONSIDERANDO o teor dos fatos apurados no PP nº 1.18.000.000280/2019-57, decorrentes da notícia de fato encaminhada pela 

Promotoria de Justiça de Goiânia, que repassou cópia do Parecer nº 1049/2018-GERLQA e dos processos nº 14691294/22545264 – DEMA e 31717281 

– TJGO – Empresa Brasileira de Infraestrutura Portuária – INFRAERO, narrando suposta responsabilidade ambiental na desmobilização e encerramento 

das atividades do antigo posto “Jaozão” [SHELL Brasil – Raizen Combustíveis], localizado na BR-153, Km 1.273 [em frente ao viaduto da AGETOP], 

na área do Aeroporto Internacional Santa Genoveva, de Goiânia/GO; 

CONSIDERANDO que o terreno em que se situa o antigo posto “Jaozão” [SHELL Brasil – Raizen Combustíveis], na BR-153, Km 

1.273, pertence à Empresa Brasileira de Infraestrutura Portuária – INFRAERO, atraindo a competência federal para a apuração dos fatos [danos 

ambientais] ora em apuração; 

CONSIDERANDO a necessidade de maior prazo para a conclusão das investigações e, consequentemente, futuras providências à 

cargo deste ofício do meio ambiente; 

CONSIDERANDO que os autos foram sobrestados após a apresentação de informações pela Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Portuária – INFRAERO relatando: (i) que a área em apreço não apresentava risco de contaminação ambiental ou à saúde humana; (ii) que havia solicitado 

à empresa Raizen Combustíveis a apresentação de plano de encerramento de atividade/desmobilização do posto e que todas as benfeitorias construídas 

seriam revertidas ao patrimônio da União; (iii) que tinha oficiado à AMMA, encaminhando o relatório de investigação de passivo ambiental e solicitando 

orientações para emissão do Termo de Encerramento de Atividade, ainda pendente de resposta por parte da Agência Municipal do Meio Ambiente de 

Goiânia/GO; e (iv) que estava realizando cotações de mercado para execução dos serviços necessários de regularização ambiental, aguardando-se a 

liberação dos recursos financeiros para elaboração do plano de desmobilização e retiradas dos tanques e demais equipamentos; 

RESOLVE converter o procedimento preparatório nº 1.18.000.000280/2019-57, em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar o 

possível dano ambiental ocorrido em área do Aeroporto Internacional Santa Genoveva, de responsabilidade da Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária – INFRAERO, em decorrência do encerramento das atividades do Auto Posto Jaozão (SHELL Brasil Raizen Combustíveis), localizado 

na BR-153, Km 1.273 [em frente ao viaduto da AGETOP], de acordo com o que dispõe o art. 4º, § 4º, da Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal; e o art. 4º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Assim sendo, DETERMINO: 

1. Autue-se esta portaria como ato inaugural do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, registrando-se o objeto investigado [MEIO 

AMBIENTE – DESMOBILIZAÇÃO/ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE - DANOS], nos sistemas de controle de processos desta Procuradoria; 

2. Requisite-se à Empresa Brasileira de Infraestrutura Portuária – INFRAERO, em Goiás, informações atualizadas sobre as 

providências tomadas pela empresa pública federal [Infraero], relativas à cessação definitiva das atividades do Auto Posto Jaozão (SHELL Brasil Raizen 

Combustíveis), localizado na BR-153, Km 1.273 [em frente ao viaduto da AGETOP]; 

3. Encaminhe-se cópia desta portaria à 4ª CCR/MPF, para conhecimento e inclusão na sua base de dados, nos termos do artigo 62, I, 

da Lei Complementar nº 75/1993, e do artigo 6º da Resolução nº 87/2010 do CSMPF e publicação; 

 

LÉA BATISTA DE O. M. LIMA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00020824-2019| 

PORTARIA Nº 37, DE 31 DE MAIO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelo artigo 77 c/c o artigo 78, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de Maio de 1993, e à vista do que consta no Ofício nº 002/19, de 29/05/2019, 

firmado pela Excelentíssima Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativo, Eunice Helena Rodrigues de Barros, 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Eduardo Antônio Ferreira Zaque para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 

15ª Zona Eleitoral - São Félix do Araguaia,  no período de 20 a 24/05/19, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Jairo José de Alencar 

Santos, por motivo de compensação de plantão. 

Art. 2º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob Filho para exercer a função de Promotor Eleitoral perante 

a 42ª Zona Eleitoral - Sapezal,  no dia 31/05/2019, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça João Marcos de Paula Alves, por motivo de férias 

compensatórias. 

Art. 3º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Reinaldo Antônio Vessani Filho para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 

45ª Zona Eleitoral - Pedra Preta,  no período de 24 a 17/05/19, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Nathália Moreno Pereira, por motivo 

de compensação de plantão. 

Art. 4º Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Danilo Cardoso Lima para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 23ª Zona 

Eleitoral - Colíder,  no período de 25 a 30/04/19, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Eulália Natália Silva Melo, por motivo de 

compensação de plantão. 



DMPF-e Nº 102/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 31 de maio de 2019 Publicação: segunda-feira, 3 de junho de 2019 8 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

Art. 5º Retificar o art. 9º da PORTARIA/PRE/MT/Nº 33, de 07/05/19, o qual passa a ter a seguinte redação: 

Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Caio Márcio Loureiro para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 17ª Zona Eleitoral 

- Arenápolis,  no período de 02 e 03/05/19, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça José Jonas Sguarezi Junior, por motivo de férias. 

Art. 6º Retificar o art. 13º da PORTARIA/PRE/MT/Nº 33, de 07/05/19, o qual passa a ter a seguinte redação. 

Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Edinaldo dos Santos Coelho para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 31ª Zona 

Eleitoral - Canarana,  no período de 23 e 24/05/19, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Matheus Pavão de Oliveira, por motivo de 

compensação de plantão. 

Art. 7º Retificar o art. 15 da PORTARIA/PRE/MT/Nº 33, de 07/05/19, o qual passa a ter a seguinte redação: 

Designar o(a) Promotor(a) de Justiça Laís Glauce Antônio dos Santos para exercer a função de Promotor Eleitoral perante a 34ª Zona 

Eleitoral - Chapada dos Guimarães,  no período de 02 e 03/05/19, em substituição à(ao) titular, Promotor(a) de Justiça Anízia Tojal Serra Dantas, por 

motivo de compensação de plantão. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se com efeitos retroativos. 

 

PEDRO MELO POUCHAIN RIBEIRO 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-DRS-MS-00004946-2019| 

PORTARIA Nº 35, DE 15 DE MARÇO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 129, III, da Constituição Federal e pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 
objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, notadamente a ação civil pública para proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que este Órgão Ministerial instaurou procedimento de ofício, a fim de acompanhar a finalização de obras públicas 

vinculadas à educação que se encontram paralisadas na Subseção Judiciária de Dourados/MS; 

CONSIDERANDO que o objeto específico destes autos envolve a obra de n. 710179, relativa à construção de uma escola de educação 
infantil, em Batayporã/MS, por meio do Convênio n. 710179/2008, a qual está atualmente inacabada, com o percentual de 81,63% concluídos ; 

CONSIDERANDO as informações, encaminhadas pela Prefeitura de Batayporã/MS, de que a obra está com tempo de execução 
demasiadamente longo devido à rescisão de contrato por mais de uma vez com as construtoras licitadas; 

CONSIDERANDO que, após a análise dos autos, verificou-se que a primeira empresa responsável pela obra, Master Planejamento 

Ltda., recebeu R$ 233.464,73 (21% do valor contratado) e a sua sucessora, Engekroll, recebeu R$ 627.486,68 (57% do mesmo total) resultando em uma 

execução financeira de 78% da obra. Entretanto, após paralisação de mais de dois anos, houve nova aplicação de recursos às empresas Engemaq e Prosil, 

R$ 240.447,92 e R$ 555.946,03 respectivamente, totalizando uma execução financeira que ultrapassaria os 22% faltantes e, apesar disso,  a obra ainda 
encontra-se inacabada; 

CONSIDERANDO a necessidade de apurar as razões de a obra com 78% de execução financeira ter recebido quase 800 mil reais e 
apenas ter finalizado pouco mais de 3% da sua meta; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprofundar a investigação, com vistas à apuração dos fatos em toda a sua extensão e à busca de 

soluções administrativas ou de elementos para a propositura das medidas judiciais que se fizerem necessárias, visando à defesa da ordem jurídica e à 
proteção dos interesses que ao Ministério Público Federal incumbe resguardar; resolve: 

Em observância aos termos dos artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 23 do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 

de 17/09/2007, e subsidiariamente da Resolução nº 87 do CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CONVERTER o 

Procedimento Administrativo de Acompanhamento 1.21.001.000032/2019-38 em INQUÉRITO CIVIL para apurar os fatos, com os seguintes dados 
identificadores: 

– representante: procedimento instaurado de ofício; 

– representado: Prefeitura de Batayporã/MS; 

– assunto: : "apurar irregularidades na contratação e execução da obra de n. 710179 - Escola de Educação Infantil - localizada em 

Batayporã/MS, Convênio n. 710179/2008, pois a execução financeira ultrapassou o necessário para conclusão e a obra ainda encontra-se inacabada" 

Vincule-se o presente Procedimento Preparatório à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão – CCR (tema: improbidade administrativa); 

Caberá a Secretaria de Tutela diligenciar pelo cumprimento das determinações constantes desta Portaria, bem como zelar pelo respeito 
ao prazo para conclusão do presente Inquérito Civil. 

Autue-se a presente Portaria, dispensada a publicação em virtude da necessidade de sigilo na condução das investigações. 

Remeta-se cópia desta Portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Determino sejam realizadas as providências listadas no despacho anterior (Despacho nº 219/2019). 

À Secretaria de Tutela para adoção das providências. 
 

EDUARDO GONÇALVES 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-PSA-MG-00004289-2019| 

PORTARIA Nº 5, DE 30 DE MAIO DE 2019 

 

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, vem, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, em especial a consubstanciada no artigo 129 da Constituição Federal, e nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO os termos do IC n.º 1.22.000.002852/2003-74, e o fato de que houve celebração de Termo de Compromisso, faz-

se necessário apenas o acompanhamento quanto ao seu cumprimento; 

CONSIDERANDO que a necessidade de instauração do PA de acompanhamento; 

CONSIDERANDO os termos do artigo 8º, inc. IV, da resolução n.º 174/2017, do CNMP; 

R E S O L V E publicar portaria de instauração do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e regularidade da instrução, DETERMINO a publicação da 

Portaria e os registros de praxe, com o posterior acautelamento do feito, na Secretaria de Gabinete, pelo prazo de 6 (seis) meses, no aguardo do 

cumprimento do Termo de Compromisso. 

 

GABRIELA SARAIVA VICENTE DE AZEVEDO HOSSRI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-JUA-MG-00001146-2019| 

PORTARIA Nº 8, DE 27 DE MAIO DE 2019 

 

REF.: Procedimento Preparatório n. 1.22.025.000062/2018-58. Objeto: Apurar 

possíveis irregularidades nos procedimentos de licitação nº 071/2017, 072/2017 e 

073/2017, em favor da pessoa jurídica "SEGALA CONSTRUTORA E 

SERVIÇOS LTDA.", no município de Jaíba/MG; Câmara: 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão 

 

O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República em substituição no Município de Janaúba/MG, Thiago Cunha de 

Almeida, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo artigo 129, inciso III da Constituição e pelo art. 7º, inciso I da Lei 

Complementar nº 75/93, e: 

CONSIDERANDO o encaminhamento, pelo Ministério Público de Minas Gerais, de procedimento no qual são noticiadas 

irregularidades nos procedimentos licitatórios nº 071/2017, 072/2017 e 073/2017, realizados pelo Município de Jaíba/MG, nos quais sagrou-se vencedora 

a sociedade empresária "SEGALA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA." (fls. 05/2208); 

CONSIDERANDO competir ao Ministério Público Federal instaurar inquérito civil e promover ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social (art. 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil); 

RESOLVE instaurar inquérito civil com a finalidade de apurar supostas irregularidades nos procedimentos licitatórios nº 071/2017, 

072/2017 e 073/2017, realizados pelo Município de Jaíba/MG, nos quais sagrou-se vencedora a sociedade empresária "SEGALA CONSTRUTORA E 

SERVIÇOS LTDA.". 

Autue-se a presente portaria como peça inaugural do inquérito civil, alterando-se o objeto do inquérito civil no campo “resumo” do 

SISTEMA ÚNICO e enviando-se cópia da presente portaria, por meio eletrônico, à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

para fins de ciência, e à Procuradoria da República em Minas Gerais, para fins de publicação na página da Procuradoria da República no Município de 

Janaúba na rede mundial de computadores (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010 – versão consolidada). 

Registre-se a portaria em livro próprio, para controle do prazo previsto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2006. 

Designo o Assistente de Gabinete desta Procuradoria da República em Janaúba para secretariar o presente inquérito civil. 

Como providência inicial, determino a expedição de ofício ao FNDE, nos termos informados à fl. 2228. 

Após, com ou sem resposta, venham os autos conclusos. 

 

THIAGO CUNHA DE ALMEIDA 

Procurador da República 

(Em substituição) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-DVL-MG-00001972-2019| 

PORTARIA Nº 15, DE 27 DE MAIO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que ao final assina, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe, na forma do 

art. 127 da Constituição de 1988 e do art. 1º da Lei Complementar nº 75/93, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e 

dos interesses individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu art. 5º, I, “h” a atribuição do Ministério Público para zelar pelos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade na administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 

União; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu art. 5º, II, “d” a atribuição do Ministério Público para zelar pela  

observância dos princípios constitucionais relativos à educação; 

CONSIDERANDO que o Município de Divinópolis/MG e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE firmaram o 

termo de compromisso nº 3685/2012, no valor de R$ 307.321,43, para construção de cobertura de quadra na Escola Estadual Antônio da Costa Pereira 

(obra 30600); 
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CONSIDERANDO que, mesmo decorridos tantos anos desde a celebração do termo de compromisso, as obras em questão ainda não 

foram finalizadas, conforme informações extraídas do SIMEC – Sistema Integrado do Ministério da Educação; 

CONSIDERANDO que, aparentemente, o FNDE tem prorrogado de maneira sucessiva a vigência do referido termo de compromisso, 

sem cobranças mais efetivas para encerramento das obras, o que também se mostra inadequado; 

CONSIDERANDO que tal situação pode acarretar prejuízos à população local, que se vê privada, por longo período, de usufruir dos 

benefícios que resultariam das obras em questão; 

CONSIDERANDO que tal matéria é objeto da notícia de fato nº 1.22.012.000109/2019-11 e que são necessárias mais diligências 

para um adequado desfecho do caso; 

DECIDE: 

1. instaurar inquérito civil, cujo objeto é a apuração dos fatos acima relatados, com prazo de 1 ano, nos termos do art. 9º da Resolução 

CNMP nº 23/2007; 

2. determinar sejam realizadas as publicações de praxe, no mural desta Procuradoria da República e no Diário do Ministério Público 

Federal Eletrônico, conforme art. 4º, VI da Resolução CNMP nº 23/2007; e 

3. determinar, como providência inicial, a expedição de ofício à Secretaria de Educação do Município de Divinópolis/MG, conforme 

minuta. 

 

GUSTAVO DE CARVALHO FONSECA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-UDI-MG-00008087-2019| 

PORTARIA Nº 35, DE 30 DE MAIO DE 2019 

 

Classe:  Procedimento Preparatório. Formato: Eletrônico. Número:  

1.22.003.000809/2018-26. Órgão Revisor: 1ª CCR/MPF 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que ao final assina, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, conforme art. 127 da Constituição de 

1988 e art. 1º da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que entre as funções institucionais do Ministério Público estão “promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III e 129, III, da CRFB 1988, art. 

6º, VII, da LC n. 75/1993 e art. 8º, §1º da Lei 7347/1985); 

CONSIDERANDO o disposto nas Resoluções do CNMP n. 23/2007 e do CSMPF n. 87/2010, que disciplinam a instauração e 

tramitação do inquérito civil; 

CONSIDERANDO a iminência do prazo de vencimento do procedimento em referência (11/06/2019), não havendo, até o momento, 

elementos suficientes para arquivamento ou ajuizamento de ação civil pública; 

DECIDE: 

1. converter o procedimento preparatório nº 1.22.003.000809/2018-26 em inquérito civil, com o seguinte objeto: “APURAR 

FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA VIÁRIA, DENOMINADOS ‘TERMINAIS ABSORVEDORES DE ENERGIA (TERMINAIS 

DE IMPACTO)’, INSTALADOS EM RODOVIAS FEDERAIS”. 

2. determinar que a assessoria de Gabinete faça os registros de praxe e realize efetivo controle do prazo de 1 ano previsto no art. 9º 

da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

3. determinar a remessa, por meio eletrônico, de uma via à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para ciência e publicação, 

nos termos do art. 4º, VI da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, certificando nos autos o efetivo cumprimento; 

4.  determinar a expedição de ofício à sede do DNIT em Uberlândia, MG, para informar sobre a conclusão da inspeção do “terminal 

absorvedor de energia” instalado às margens da BR-050, tendo em vista que o prazo reportado no Ofício 31667/201/UL (f.360) se consumou em 

20/05/2019; 

5. após, mantenha-se os autos sobrestados em gabinete até o termo dos prazos assinalados para resposta aos Ofícios n. 820/2019 e 

1585/2019. 

 

WESLEY MIRANDA ALVES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00033537-2019| 

PORTARIA Nº 186, DE 29 DE MAIO DE 2019 

 

Notícia de Fato n.º 1.22.000.001594/2019-71. (Conversão de Procedimento 

Preparatório em Inquérito Civil) 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscrito, no exercício de suas atribuições, nos termos dos 

artigos 1º e 2º, 5º a 7º, 38 e 41 da Lei Complementar nº 75/93; e Resolução CSMPF nº 87/2006, alterada pela Resolução CSMPF nº 106/2010; 

CONSIDERANDO a autuação da notícia de fato em referência, com o objetivo de "apurar as medidas adotadas pelo Poder Público e 

pela Vale S/A para a prevenção e reparação de violações de direitos humanos das pessoas moradoras das áreas que poderão vir a ser atingidas, em caso 

de colapso das estruturas da Mina Gongo Soco, da Vale, no município de Barão de Cocais"; 
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CONSIDERANDO a necessidade de realizar diligências complementares à formação de convicção acerca dos fatos no presente 

procedimento; 

CONSIDERANDO, por fim, o disposto no artigo 4º, §§1º e 4º, e no artigo 28 da Resolução CSMPF nº 87/2006, alterada pela 

Resolução CSMPF nº 106/2010; 

DETERMINA sua conversão em inquérito civil e, a fim de atender ao disposto no art. 6º da Resolução nº 87/06 do CSMPF, sejam 

realizados os procedimentos descritos no Anexo I do Ofício Circular nº 11/2013/PFDC/MPF; 

DETERMINA, a fim de serem observados o art. 9.º da Resolução n.º 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução n.º 87 do CSMPF, seja 

realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

PROCEDA-SE ao registro da conversão na capa dos autos e nos sistema informatizado desta Procuradoria da República. 

JUNTE-SE aos autos o anexo convite, encaminhado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para participação na 

audiência de conciliação designada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Barão de Cocais/MG, a ser realizada no dia 31/05/2019, às 8h00. 

AGENDE-SE reunião no dia 03/05/19, às 15h00, com a representante, integrante da coordenação do Movimento pelas Serras e Águas 

de Minas. 

 

EDMUNDO ANTONIO DIAS NETTO JUNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-DVL-MG-00001924-2019| 

ADITAMENTO DE PORTARIA DE 29 DE MAIO DE 2019 

 

ADITAMENTO DA PORTARIA Nº 7/2019, DE 7 DE MAIO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que ao final assina, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe, na forma do 

art. 127 da Constituição de 1988 e do art. 1º da Lei Complementar nº 75/93, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e 

dos interesses individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu art. 5º, I, “h” a atribuição do Ministério Público para zelar pelos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade na administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 

União; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu art. 5º, II, “d” a atribuição do Ministério Público para zelar pela 

observância dos princípios constitucionais relativos à educação; 

CONSIDERANDO que o inquérito civil nº 1.22.012.000088/2019-26, instaurado pela Portaria PRM/DVL Nº 07/2019, de 7 de maio 

de 2019, tem por objeto a apuração do atraso na execução do termo de compromisso nº 7209/2013, celebrado entre o Município de Bom Despacho e o 

FNDE, no valor de R$ 1.819.026,65, para construção da obra denominada Bela Vista, quadra 11 (obra 10056984); 

CONSIDERANDO que posteriormente, na notícia de fato nº 1.22.012.000114/2019-16, veio a informação de que o Município de 

Bom Despacho e o FNDE também firmaram o termo de compromisso nº 3697/2012, para construção de quadra escolar coberta, no valor de R$ 355.000,00 

(obra 30214), o que conta com apenas 69,40% de execução; 

CONSIDERANDO que, mesmo decorridos tantos anos desde a celebração do termo de compromisso, a obra em questão ainda não 

foi finalizada, conforme informações extraídas do SIMEC – Sistema Integrado do Ministério da Educação; 

CONSIDERANDO que, aparentemente, o FNDE tem prorrogado de maneira sucessiva a vigência do referido termo de compromisso, 

sem cobranças mais efetivas para encerramento da obra, o que também se mostra inadequado; 

CONSIDERANDO que tal situação pode acarretar prejuízos à população local, que se vê privada, por longo período, de usufruir dos 

benefícios que resultariam da obra em questão; e 

CONSIDERANDO que a notícia de fato nº 1.22.012.000114/2019-16 será arquivada, para evitar duplicidade, de sorte que a matéria 

passará a ser tratada no inquérito civil nº 1.22.012.000088/2019-26; 

DECIDE: 

1. aditar a Portaria PRM/DVL nº 07/2019, de 7 de maio de 2019, e ampliar o objeto do inquérito civil nº 1.22.012.000088/2019-26, 

que também passa a abranger os atrasos na execução das obras do termo de compromisso nº 3697/2012; 

2. determinar sejam realizadas as publicações de praxe, no mural desta Procuradoria da República e no Diário do Ministério Público 

Federal Eletrônico, conforme art. 4º, VI, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

3. determinar a retificação do resumo do feito (na capa dos autos e no sistema Único), de modo a abranger o objeto ora ampliado; e 

4. determinar a expedição de novo ofício à Secretaria de Educação do Município de Bom Despacho/MG, solicitando informações 

também sobre o termo de compromisso 3697/2012. 
 

GUSTAVO DE CARVALHO FONSECA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00033596-2019| 

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 3, DE 12 DE ABRIL DE 2019 
 

P.A. nº 1.22.000.003718/2017-91. Aditiva o TAC 18/2017 para acordar a utilização de saldo residual na compra de medicamentos 

oncológicos e a destinação de equipamento de Raio-X a entidade beneficiária, incluídas as despesas relacionadas ao efetivo funcionamento. 

Compromitente - MPF. Compromissário: Santa Casa de Belo Horizonte/MG. Beneficiária: Fundação Hospitalar Santo Antônio de Jaboticatubas/MG. 

Data da assinatura: 12/04/2019. Signatários: pelo MPF, Exma. Procuradora da República, Dra. Mírian do Rozário Moreira Lima; pela Compromissária, 

Dr. Carlos Renato de Melo Couto, Dra. Carla Mainardi e Sra. Carolina Paiva; e pela Beneficiária, Sra. Adalgiza Sales Vieira Costa e Sr. Helder Camilo 

da Conceição. Assina: MÍRIAN DO ROZÁRIO MOREIRA LIMA – Procuradora da República. 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00025850-2019| 

PORTARIA Nº 2, DE 28 DE MAIO DE 2019 

 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 129 da Constituição 

Federal, art. 8º da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993, Portaria nº 692 da Procuradoria Geral da República, de 19/08/2016; 

CONSIDERANDO que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, promulgada pelo 

Decreto n.º 4.377/2002, determina aos Estados Partes que tomem todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida 

política e pública do país, garantindo, em particular, em igualdade de condições com os homens, o direito a ser elegível para todos os Órgãos, cujos 

membros sejam objeto de eleições públicas (art. 7º, alíneas “a” e “b”); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, que cada partido ou coligação deve preencher, nas eleições 

proporcionais, o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo; 

CONSIDERANDO que em maio de 2018, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido dos partidos 

reservarem pelo menos, 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para financiar candidaturas femininas.; 

R E S O L V E: 

Instaurar PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL - PPE com o objetivo de acompanhar o cumprimento da legislação 

eleitoral pelos partidos políticos em relação à cota feminina, em especial quanto à políticas de inserção das mulheres na política e quanto à aplicação 

correta dos percentuais do FEFC. 

Autue-se. 

 

NAYANA FADUL DA SILVA 

Procuradora da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00025730-2019| 

DESPACHO DE 30 DE MAIO DE 2019 

 

Referência: Inquérito Civil nº 1.23.000.002336/2016-22 

 

1- PRORROGA-SE o presente Inquérito Civil por 01 (um) ano (Considerando o permissivo contido no art. 15 da Resolução nº 87, 

de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF), haja vista que não concluído dentro do prazo legal, diante da 

imprescindibilidade da realização/conclusão de diligências. Registre-se a prorrogação no Sistema Único. Dê-se ciência à 6ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 

2- Reitere-se os ofícios ainda não respondidos. 

 

JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR 

Procurador Regional da República 

Em substituição no 3º Ofício/PRPA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00025739-2019| 

DESPACHO DE 31 DE MAIO DE 2019 

 

Referência: Inquérito Civil nº 1.23.000.002839/2014-36 

 

1- PRORROGA-SE o presente Inquérito Civil por 01 (um) ano (Considerando o permissivo contido no art. 15 da Resolução nº 87, 

de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF), haja vista que não concluído dentro do prazo legal, diante da 

imprescindibilidade da realização/conclusão de diligências. Registre-se a prorrogação no Sistema Único. Dê-se ciência à 6ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 

2- Ainda persiste a necessidade de oficiar a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado do Pará para colher informações sobre 

os processos de licenciamento da empresa BIOPALMA. 

 

JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR 

Procurador Regional da República 

Em substituição no 3º Ofício/PRPA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00025726-2019| 

DESPACHO DE 30 DE MAIO DE 2019 

 

Referência: Inquérito Civil nº 1.23.000.003330/2016-72 

 

1- PRORROGA-SE o presente Inquérito Civil por 01 (um) ano (Considerando o permissivo contido no art. 15 da Resolução nº 87, 

de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF), haja vista que não concluído dentro do prazo legal, diante da 

imprescindibilidade da realização/conclusão de diligências. Registre-se a prorrogação no Sistema Único. Dê-se ciência à 6ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 

2- Oficie-se a atual gestora da Prefeitura de Moju/Pa encaminhando cópia do despacho de fls. 05/12, do relatório circunstanciado de 

diligência externa nº 000008/2018 e do Ofício nº 158/2017-GAB. PREFEITO/PMM-PA requisitando manifestação quanto aos itens em que apresentam 

divergência quanto ao informado pela gestão da Prefeitura anterior e quanto ao informado pela comunidade indígena. 

 

JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR 

Procurador Regional da República 

Em substituição no 3º Ofício/PRPA 
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##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00025724-2019| 

DESPACHO DE 30 DE MAIO DE 2019 
 

Referência: Inquérito Civil nº 1.23.000.003715/2016-30 
 

1- PRORROGA-SE o presente Inquérito Civil por 01 (um) ano (Considerando o permissivo contido no art. 15 da Resolução nº 87, 

de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF), haja vista que não concluído dentro do prazo legal, diante da 

imprescindibilidade da realização/conclusão de diligências. Registre-se a prorrogação no Sistema Único. Dê-se ciência à 6ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 

2- Reitere-se os ofícios não respondidos. 
 

JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR 

Procurador Regional da República 

Em substituição no 3º Ofício/PRPA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00022539-2019| 

PORTARIA Nº 100, DE 28 DE MAIO DE 2019 
 

Ref. PP: 1.24.000.000226/2019-31 
 

O Dr. VICTOR CARVALHO VEGGI, Procurador da República, lotado na PR/PB, no uso de suas atribuições legais, com fundamento 

na Resolução n.º 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do MPF, e na Resolução n.º 023, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional 

do Ministério Público. 

RESOLVE: 

Converter, com fulcro no art. 129, III, da Constituição da República, e art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93, os autos em epígrafe 

no competente Inquérito Civil – IC, tendo por objeto a apuração de improbidade administrativa em decorrência de omissão no cumprimento das 

determinações expedidas pelo Acórdão 96/2016 - Plenário TCU, no âmbito da auditoria de avaliação do cumprimento da Lei de Acesso à Informação 

pelo Conselho de Representantes Comerciais. 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 

 I. Autue-se, conforme art. 4º da Resolução n.º 23/2007 do CNMP e art. 5º da Resolução n.º 87/2006 do CSMPF; 

II. Proceda-se à comunicação imediata da instauração do presente IC à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal; 

 III. Obedeça-se, para a conclusão deste inquérito civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n.º 

23/2007 do CNMP e art. 15 da Resolução n.º 87/2006 do CSMPF; 

 IV. Providencie-se a publicação da presente Portaria, nos termos do art. 4º da Resolução n.º 23/2007 do CNMP; e 

 V. O cumprimento do disposto no Despacho que determinou a conversão do presente feito. 
 

VICTOR CARVALHO VEGGI 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-LDB-PR-00003868-2019| 

PORTARIA Nº 20, DE 30 DE MAIO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, III da Constituição 

da República, c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei Complementar nº 75/93, bem como art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85, CONVERTE o Procedimento Preparatório 

autuado sob o nº 1.25.005.000718/2018-69 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, 

a apuração dos fatos abaixo especificados: 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: Apuração de possíveis irregularidades ocorridas na Cotação Prévia de 

Preço nº 075345/2018, objetivando a aquisição de materiais hospitalares variados, por meio de recursos públicos federais liberados no âmbito do 

Convênio nº 824940/2015, celebrado com o Ministério da Saúde. 

ASSUNTO/TEMA: Improbidade Administrativa (10011) 

POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS PELOS FATOS INVESTIGADOS: Irmandade da Santa Casa de Arapongas-PR 

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: HOSPI BIO IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP 

Determina que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente 

ato, para conhecimento e publicação, via sistema Único, nos termos do arts. 4º, IV, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, e Ofício-circular nº 

22/2012/PGR/5ª CCR/MPF. 
 

LUIZ ANTONIO XIMENES CIBIN 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00038651-2019| 

PORTARIA Nº 250, DE 30 DE MAIO DE 2019 
 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no ofício 586/2019/PGJ/PR resolve DESIGNAR a Promotora de Justiça Elisiane da Silva 

Moraes, Promotora Eleitoral titular da 143ª Zona Eleitoral, para atuar nos autos de Inquérito Policial nº 48-16.2010.6.16.0143. 
 

ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional Eleitoral 
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##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00038657-2019| 

PORTARIA Nº 251, DE 30 DE MAIO DE 2019 

 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 583/2019/PGJ/PR, resolve 

D E S I G N A R 

os Membros do Ministério Público abaixo relacionados como Promotores Eleitorais Substitutos para atenderem, nos períodos 

discriminados, os serviços das Zonas Eleitorais mencionadas, em virtude de férias, licenças e outros afastamentos dos Promotores de Justiça Titulares, 

nos termos da Lei Complementar nº 75/93 e Lei Federal nº 8625/93 e considerando que os respectivos Promotores de Justiça indicados não se encontram 

nas situações arroladas no §1º, art. 2º, da Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ, de 29/05/12: 

 

NOME / TITULARIDADE ZONA ELEITORAL 
MOTIVO / 

PERÍODO  

RES. 

PGJ 

DIEGO RINALDI CORDOVA 

Promotor Substituto da 57ª Seção Judiciária de RIO BRANCO DO 

SUL 

007ª z.e. de 

CERRO AZUL 

Férias 

01 a 30/06/19 
3080/19 

DIEGO RINALDI CORDOVA 

Promotor Substituto da 57ª Seção Judiciária de RIO BRANCO DO 

SUL 

007ª z.e. de 

CERRO AZUL 

Afastamento 

27/05/19 
3111/19 

ANA CRISTINA CUBAS CESAR 

Promotora Substituta da 53ª Seção Judiciária da LAPA 

012ª z.e. de 

SÃO MATEUS DO SUL 

Férias 

20/05/19 
2224/19  

MARIANA SILVEIRA SILVIANO DO PRADO MUNIZ 

Promotora Substituta da 67ª Seção Judiciária de SÃO MATEUS DO 

SUL 

012ª z.e. de 

SÃO MATEUS DO SUL 

Designação 

21 a 31/05/19 

2224/19 e 

3035/19 

SARAH DREHER RIBAS PAIVA 

Promotora de Justiça da 01ª PJ de CASTRO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

016ª z.e. de 

CASTRO 

Afastamento 

31/05/19 
2964/19 

EDUARDO MARIANO VALEZIN DE TOLEDO 

Promotor Substituto da 48ª Seção Judiciária de TELÊMACO 

BORBA 

017ª z.e. de 

TIBAGI 

Afastamento 

24 e 25/05/19 

Prot. 8208/19e 

2619/19 

MARISTELA APARECIDA CANHOTO CARULA 

Promotora de Justiça da 02ª PJ de JACAREZINHO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

024ª z.e. de 

JACAREZINHO 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

22/05/19 

3139/19 

MARISTELA APARECIDA CANHOTO CARULA 

Promotora de Justiça da 02ª PJ de JACAREZINHO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

024ª z.e. de 

JACAREZINHO 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

27/05/19 

3195/19 

BERNARDO MARINO CARVALHO3 

Promotor Substituto da 54ª Seção Judiciária de ANDIRÁ 

025ª z.e. de 

CAMBARÁ 

Férias 

03/06 a 02/07/19 
2802/19 

FRANCISCO DAVI FERNANDES PEIXOTO 

Promotor Substituto da 40ª Seção Judiciária de PALMAS 

032ª z.e. de 

PALMAS 

Afastamento 

17/05/19 
2988/19 

RICARDO AUGUSTO FARIAS MONTEIRO 

Promotor Substituto da 32ª Seção Judiciária de BELA VISTA DO 

PARAÍSO 

040ª z.e. de 

SERTANÓPOLIS 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

20/05/19 

3018/19 

LUIZ CARLOS HALLVASS FILHO 

Promotor de Justiça da 03ª PJ de GUARAPUAVA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

043ª z.e. de 

GUARAPUAVA 

Afastamento 

29 e 30/04/19 
2923/19 

ANA CRISTINA CUBAS CESAR 

Promotora Substituta da 53ª Seção Judiciária da LAPA 

(Alterando em parte a Portaria nº 228/19-PRE) 

052ª z.e. de 

SÃO JOÃO DO TRIUNFO 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

20/05/19 

2584/19 e 

3024/19 

CAIO HIDEKI KUSABA 

Promotor Substituto da 33ª Seção Judiciária de IRATI 

053ª z.e. de 

TEIXEIRA SOARES 

Afastamento 

20/05/19 
2935/19 

CAIO HIDEKI KUSABA 

Promotor Substituto da 33ª Seção Judiciária de IRATI 

053ª z.e. de 

TEIXEIRA SOARES 

Férias 

05 a 19/06/19 
0330/19 

BRUNO FIGUEIREDO CACHOEIRA DANTAS 

Promotor Substituto da 45ª Seção Judiciária de SANTO ANTONIO 

DA PLATINA 

055ª z.e. de 

JOAQUIM TÁVORA 

Afastamento 

02 e 03/05/19 
2443/19 

TIAGO INFORÇATTI RODRIGUES 

Promotor Substituto da 52ª Seção Judiciária de WENCESLAU 

BRAZ 

(Alterando em parte a Portaria nº 228/19-PRE) 

055ª z.e. de 

JOAQUIM TÁVORA 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

20/05/19 

3048/19 

BERNARDO MARINO CARVALHO 

Promotor Substituto da 54ª Seção Judiciária de ANDIRÁ 

(Alterando em parte a Portaria nº 228/19-PRE) 

057ª z.e. de 

ANDIRÁ 

Férias 

24 a 28/06/19 
3120/19 

ROBERTA WINTER SUGAUARA JORGE 

Promotora de Justiça da 04ª PJ de PARANAVAÍ 

072ª z.e. de 

PARANAVAÍ 

Férias 

10/05/19 
2864/19 
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(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

(Alterando em parte a Portaria nº 192/19-PRE) 

BRUNO FIGUEIREDO CACHOEIRA DANTAS 

Promotor Substituto da 45ª Seção Judiciária de SANTO ANTONIO 

DA PLATINA 

082ª z.e. de 

RIBEIRÃO DO PINHAL 

Férias 

27 a 31/05/19 
3088/19 

VIVIAN CHRISTIANE SANTOS KLOCK 

Promotora de Justiça da 02ª PJ de GOIOERÊ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

092ª z.e. de 

GOIOERÊ 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

23/05 a 04/06/19 

3045/19 

GABRIEL THOMAZ DA SILVA 

Promotor Substituto da 29ª Seção Judiciária de GOIOERÊ 

092ª z.e. de 

GOIOERÊ 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

05 a 08/06/19 

3045/19 

HERON FONSECA CHAGAS 

Promotor Substituto da 39ª Seção Judiciária de COLORADO 

095ªz.e. de 

COLORADO 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

20/05/19 

3017/19 

RENAN GUILHERME GÓES DE LIMA 

Promotor Substituto da 68ª Seção Judiciária de IPORÃ 

097ª z.e. de 

IPORÃ 

Férias 

27/05 a 25/06/19 
2947/19 

LUIS CESAR SOARES BOLDRIN JUNIOR 

Promotor de Justiça da 108ª z.e. de NOVA FÁTIMA 

(Inc. III, §2º do art. 1º da Res. 30/08-CNMP) 

099ª z.e. de 

CONGONHINHAS 

Afastamento 

17/05/19 
2892/19 

ALEXANDRE MISAEL DE SOUZA 

Promotor de Justiça da 06ª Seção Judiciária de MARINGÁ 

102ª z.e. de 

MANDAGUAÇU 

Afastamento 

24/05/19 
3073/19 

JOÃO LUIZ MARQUES FILHO 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de CHOPINZINHO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

103ª z.e. de 

CHOPINZINHO 

Afastamento 

20 e 21/05/19 
2929/19 

RICARDO AUGUSTO FARIAS MONTEIRO 

Promotor Substituto da 32ª Seção Judiciária de BELA VISTA DO 

PARAÍSO 

104ª z.e. de 

PRIMEIRO DE MAIO 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

16/05/19 

2975/19 

AMANDA GEHR 

Promotora Substituta da 44ª Seção Judiciária de PITANGA 

106ª z.e. de 

CÂNDIDO DE ABREU 

Férias 

05/06 a 04/07/19 
3080/19 

JOSMAICO GESTEIRA PEDROSO 

Promotor Substituto da 34ª Seção Judiciária de IVAIPORÃ 

110ª z.e. de 

FAXINAL 

Designação 

27/05/19 até novo 

titular 

3194/19 

MATEUS AVILA ANDRADE DE AZEVEDO 

Promotor de Justiça da 03ª PJ de TELÊMACO BORBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

111ª z.e. de 

TELÊMACO BORBA 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

10/05/19 

2867/19 

JANAÍNA DE ALMEIDA COIMBRA 

Promotora Substituta da 38ª Seção Judiciária de MEDIANEIRA 

114ª z.e. de 

MEDIANEIRA 

Férias 

24/05/19 
2902/19 

FELIPE SEGURA GUIMARÃES ROCHA 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de MEDIANEIRA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

114ª z.e. de 

MEDIANEIRA 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

27 e 28/05/19 

3077/19 

ANDRÉ LUIZ QUERINO COELHO 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

122ª z.e. de 

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 

Afastamento 

24/05 e 07/06/19 
2897/19 

LUIZ ALEXANDRE PRESTES DE SOUZA 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de PALOTINA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

124ª z.e. de 

PALOTINA 

Afastamento 

14 a 17/05/19 
2917/19 

AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS 

Promotora Substituta da 30ª Seção Judiciária de GUAÍRA 

125ª z.e. de 

TERRA ROXA 

Designação 

01/06/19 até novo 

titular 

3193/19 

JULYETH ALAMINI DOS SANTOS 

Promotora Substituta da 56ª Seção Judiciária de REALEZA 

130ª z.e. de 

REALEZA 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

06 e 07/05/19 

2883/19 

MARCOS ANTONIO DE SOUZA 

Promotor de Justiça da 04ª PJ de UMUARAMA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

142ª z.e. de 

UMUARAMA 

Licença Especial 

23/05/19 
3064/19 

WILLIAN RAFAEL SCHOLZ 

Promotor de Justiça da 103ª z.e. de CHOPINZINHO 

(Inc. III, §2º do art. 1º da Res. 30/08-CNMP) 

151ª z.e. de 

SÃO JOÃO 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

16/05/19 

2981/19 

WILLIAN RAFAEL SCHOLZ 

Promotor de Justiça da 103ª z.e. de CHOPINZINHO 

(Inc. III, §2º do art. 1º da Res. 30/08-CNMP) 

151ª z.e. de 

SÃO JOÃO 

Férias 

17/05/19 
2981/19 

TIBÉRIO ARAÚJO QUADROS 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de UNIÃO DA VITÓRIA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

153ª z.e. de 

UNIÃO DA VITÓRIA 

Férias 

16/05/19 
2937/19 

FELIPE LYRA DA CUNHA 163ª z.e. de Designação 3040/19 
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Promotor Substituto da 36ª Seção Judiciária de LARANJEIRAS DO 

SUL 

(Alterando em parte a Portaria nº 192/19-PRE) 

QUEDAS DO IGUAÇU 16/05/19 até novo 

titular 

TIAGO INFORÇATTI RODRIGUES 

Promotor Substituto da 52ª Seção Judiciária de WENCESLAU 

BRAZ 

164ª z.e. de 

ARAPOTI 

Designação 

20/05/19 até novo 

titular 

3043/19 

FELIPE LYRA DA CUNHA 

Promotor Substituto da 36ª Seção Judiciária de LARANJEIRAS DO 

SUL 

166ª z.e. de 

CATANDUVAS 

Afastamento 

23/05/19 
3103/19 

FELIPE LYRA DA CUNHA 

Promotor Substituto da 36ª Seção Judiciária de LARANJEIRAS DO 

SUL 

166ª z.e. de 

CATANDUVAS 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

24/05/19 

3141/19 

TEILOR SANTANA DA SILVA 

Promotor Substituto da 69ª Seção Judiciária de CORBÉLIA 

169ª z.e. de 

CAMPINA DA LAGOA 

Afastamento 

12 e 13/06/19 
3047/19 

RENAN GUILHERME GÓES DE LIMA 

Promotor Substituto da 68ª Seção Judiciária de IPORÃ 

172ª z.e. de 

ICARAÍMA 

Designação 

16/05/19 até novo 

titular 

3039/19 

JARLENE APARECIDA BANDOLI MONTEIRO 

Promotora Substituta da 24ª Seção Judiciária de CASTRO 

173ª z.e. de 

TERRA BOA 

Férias 

31/05 a 14/06/19 
6655/18 

DENILSON SOARES DE ALMEIDA 

Promotor de Justiça da 04ª Seção Judiciária de CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

176ª z.e. de 

CURITIBA 

Férias 

17/05/19 
2954/19 

LUCIANO MATHEUS RAHAL 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de CAMPO MOURÃO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

183ª z.e. de 

CAMPO MOURÃO 

Afastamento 

24/05/19 
2896/19 

JOSÉ ROBERTO BARBOSA DE CASTRO FILHO 

Promotor de Justiça da 04ª PJ de PINHAIS 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

188ª z.e. de 

PINHAIS 

Afastamento 

03 a 14/06/19 
3089/19 

OCTACILIO SACERDOTE FILHO 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de CAMPINA GRANDE DO SUL 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

195ª z.e. de 

CAMPINA GRANDE DO SUL 

Afastamento 

10 a 14/06/19 
3016/19 

MARCELO BRUNO MARQUES 

Promotor de Justiça da 06ª PJ de SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

199ª z.e. de 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

Licença Especial 

24 a 30/06/19 
3011/19 

 

ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00038659-2019| 

PORTARIA Nº 252, DE 30 DE MAIO DE 2019 

 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 584/2019-GAB/PGJ, resolve 

D E S I G N A R 

os Promotores de Justiça abaixo relacionados, a fim de serem designados Promotores Eleitorais Titulares pelo prazo máximo de dois 

anos, ininterruptos, em razão de movimentação na carreira (art. 10, VI, cc. Arts. 61 a 63 da Lei 8.625/93), conforme Sessão do Conselho Superior do 

Ministério Público, nos termos da Lei Complementar 75/93 e Lei Federal 8625/93, os quais não se encontram nas situações previstas no §1º, art. 2º, da 

Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ e informaram não manter filiação a partido político, nos termos do art. 4º, da Resolução 30/08-CNMP: 

 

ATO 

CSMP 
PROMOTORES DE JUSTIÇA COMARCAS Z.E. A PARTIR DE 

322/19 PAULO AUGUSTO KOSLOVSKI SÃO MATEUS DO SUL 012ª 20/05/19 

325/19 ALEXSANDRO LUIZ DOS SANTOS PALMAS 032ª 16/05/19 

326/19 SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR MORRETES 051ª 27/05/19 

339/19 JOSÉ TIAGO CHESINE GÓIS GRANDES RIOS 136ª 03/06/19 

 

ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00028640-2019| 

PORTARIA Nº 25, DE 22 DE MAIO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, com base no que preceituam o art. 129 da 

Constituição da República de 1988, o art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, bem como o art. 9º da Resolução nº 174, de 4 de 

julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público e 
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Considerando que, nos termos da Resolução nº 174/2017 - CNMP, o procedimento administrativo é o instrumento próprio da 

atividade-fim destinado, entre outras finalidades, a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições, e embasar outras 

atividades não sujeitas a inquérito civil; 

Considerando a expedição, pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC, das Recomendações nº 01 e 

03/2019/PFDC/MPF ao Ouvidor Agrário Nacional e ao Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, respectivamente; 

Considerando que o as recomendações tratam do atendimento aos cidadãos e aos movimentos sociais, bem como de limitações 

inconstitucionais e ilegais aos direitos de manifestação, associação e petição, consubstanciadas no Memorando Circular nº 

234/2019/OAN/P/SEDE/INCRA; 

Considerando a solicitação, formulada pela PFDC, de acompanhamento do cumprimento de tais recomendações na área de atribuição 

territorial desta Procuradoria da República; 

Considerando a existência de Superintendência Regional do INCRA no Município do Recife, inserido no âmbito de atribuição 

territorial da PRPE; 

RESOLVE instaurar o presente procedimento administrativo, determinando: 

1. Registro e autuação da presente portaria, assinalando como objeto do procedimento administrativo: "acompanhar o cumprimento 

das Recomendações nº 01 e 03/2019/PFDC/MPF pela Superintendência Regional do INCRA, situada na área de atribuição territorial da Procuradoria da 

República em Pernambuco"; 

2. Remessa eletrônica da presente portaria ao NAOP/PFDC/5ªREGIÃO, nos termos do art. 9º da Resolução nº 174/2017 - CNMP, 

para ciência e publicação. 

Como providência instrutória, determino, após autuação, a expedição de ofício à SR-INCRA, no Recife/PE, anexando-se cópia das 

recomendações, para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias úteis, acerca do conhecimento das recomendações supramencionadas, certificando o 

recomendado no Estado de Pernambuco, bem como se existe algum impedimento quanto ao atendimento de entidades que não possuem personalidade 

jurídica ou a cidadãos aos quais se impute invasão de terras. 

Em conformidade com o art. 11 da Resolução nº 174/2017 - CNMP, fica estabelecido o prazo inicial de 1 (um) ano para conclusão 

do presente procedimento administrativo. 
 

CAROLINA DE GUSMÃO FURTADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SGO-PE-00003509-2019| 

PORTARIA Nº 52, DE 30 DE MAIO DE 2019 
 

Notícia de Fato n.º 1.26.004.000114/2019-76 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das funções institucionais 

estabelecidas no art. 129, II e III, da Constituição; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução n.º 

87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF); 

CONSIDERANDO o que consta dos autos em epígrafe, originados a partir de declínio de atribuição pela Promotoria de Justiça de 

Bodocó/PE, e que "apura a notícia de que usuários do Programa Minha Casa, Minha Vida, em Bodocó/PE, receberam autorização municipal, durante a 

gestão do ex- prefeito DANILO DELMONDES, para moradia nos imóveis, os quais, todavia, não possuíam condições básicas para habitação, haja vista 

que não foram instalados os serviços de água e de energia elétrica"; 

CONSIDERANDO que, numa análise preliminar, o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério 

Público Federal, em razão de afetar recursos públicos federais; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil para apurar os fatos noticiados com o seguinte objeto: "Apurar a notícia de irregularidades nas 

unidades habitacionais pertencente ao programa federal Minha Casa, Minha Vida, entregues em novembro de 2015, pela Prefeitura Municipal de 

Bodocó/PE, durante a gestão do ex-prefeito Danilo Delmontes, tendo em vista a não disponibilização da infraestrutura de água e energia necessárias às 

condições de habitabilidade previstas na Portaria Interministerial n.º 484 de 28/09/2009". 

Após os registros de praxe, publique-se e reautue-se o presente feito como Inquérito Civil, atualizando-se a descrição do objeto no 

Sistema Único e na capa dos autos conforme o texto entre aspas acima, vinculando-lhe à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal e registrando a sua classificação temática como: 11846 - Moradia (Garantias Constitucionais/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS 

MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO). 

Ficam os servidores lotados no Setor Jurídico ou neste Ofício de Ouricuri, desta Procuradoria, autorizados a juntar diretamente aos 

autos os documentos produzidos pelo procurador da República ou por sua determinação, certidões, relatórios da situação do feito, extratos de consulta a 

dados públicos sobre os fatos apurados ou sobre pessoas possivelmente envolvidas, bem como aqueles recebidos em resposta a requisições. Sempre que 

houver o cumprimento integral das diligências já determinadas, o vencimento do prazo de conclusão de feito ou quando advierem questões para imediata 

apreciação do procurador da República, os autos deverão ser feitos conclusos. 

Cumpram-se as diligências determinadas no despacho já lançado ao final dos autos. 
 

ANTONIO MARCOS DA SILVA DE JESUS 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00011648-2019| 

PORTARIA N° 48, DE 30 DE MAIO DE 2019 
 

Instauração de Inquérito Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais: 
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CONSIDERANDO a autuação do Procedimento Preparatório nº 1.27.000.001205/2018-41, que trata de suposta malversação de 

verbas públicas oriundas da execução do convênio n.° 648039, firmado entre a prefeitura de São Miguel do Tapuio/PI e a Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA); 

CONSIDERANDO a função pública da obra que motivou o Convênio em espeque, a saber, melhorias habitacional para o controle 

da Doença de Chagas no município de São Miguel do Tapuio/PI, com data de vigência de 31/12/2008 a 22/10/2016; 

CONSIDERANDO que, após análise, fora emitido Relatório de Visita/Parecer Técnico, que mensurou 67,76%, dando as obras como 

concluídas com etapa útil, porém com pendências, o que redundou na glosa técnica no valor de R$ 35.221,51 (valor inicial); 

CONSIDERANDO que mesmo após nova fiscalização, realizada em 16/04/2019, conforme fls. 147/161, fora mantida a pendência 

inicialmente verificada, chegando os fiscais à conclusão de que o recebimento das obras deve se operar de forma parcial, quantificadas em 67,76% do 

total das parcelas recebidas pelo ente municipal; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, notadamente a ação civil pública para proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO insuficientes os elementos que permitam a imediata adoção de qualquer das medidas elencadas no artigo 4º da 

Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF); 

DETERMINA: 

a) a instauração do Inquérito Civil n.° 1.27.000.001205/2018-41, com fundamento no art. 129, inciso III, da Constituição Federal, 

assim como no art. 7°, inciso I, da Lei Complementar n.° 75/93; 

b) a promoção dos devidos registros eletrônicos no Sistema Único, procedendo-se à autuação deste feito como Inquérito Civil 

eletrônico; 

c) seja solicitada pesquisa ao Setor de Pesquisas e Análises (ASSPA) desta Procuradoria para que promova pesquisa acerca da data 

do término do mandato dos gestores responsáveis pelo cumprimento do referido Convênio; 

d) dispensa-se comunicação da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF acerca desta providência, conforme Ofício-Circular n.° 

22/2018/5ªCCR/MPF. 

 

TRANVANVAN DA SILVA FEITOSA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00051741-2019| 

PORTARIA Nº 614, DE 30 DE MAIO DE 2019 

 

Designa o Procurador da República titular do 1º Ofício da PRM-Angra dos Reis 

para atuar no Procedimento Preparatório nº 1.30.014.000032/2017-18. 

 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal, artigo 11 da Lei 13.024 de 26 de agosto de 2014 e 

artigo 62, IV da Lei Complementar nº 795 de 20 de maio de 1993, bem como a não homologação da manifestação da egrégia 1ª Câmara de Coordenação 

e Revisão do Ministério Público Federal; considerando o teor do despacho do Procurador da República CLEBER DE OLIVEIRA TAVARES NETO, 

titular do 2º Ofício PRM-Angra dos Reis, solicitando a designação de outro Procurador para atuar por delegação do Núcleo de Apoio Operacional à 
PFDC/PRR2ª, tendo em vista a não homologação do arquivamento do Procedimento Preparatório nº 1.30.014.000032/2017-18, resolve: 

Art. 1º Designar o Procurador da República titular do 1º Ofício da PRM-Angra dos Reis, atualmente ocupado pelo Procurador da 

República IGOR MIRANDA DA SILVA, para atuar no Procedimento Preparatório nº 1.30.014.000032/2017-18, dando prosseguimento na apuração dos 
fatos, de acordo com a manifestação da egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Art. 2º Aplicam-se, para as hipóteses de afastamento do Procurador da República titular do ofício designado, as regras de substituição 

dispostas nas Portarias PR-RJ Nº 578/2014, de 20 de junho de 2014 (publicada no DMPF-e Nº 115-Extrajudicial de 25/06/2017, página 84), e PR-RJ Nº 

983/2014, de 26 de setembro de 2014 (publicada no DMPF-e Nº 178-Administrativo de 29/06/2017, página 60). 

Art. 3º Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Procurador da República CLEBER DE OLIVEIRA TAVARES NETO 

Art. 4º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

  CARMEN SANTANNA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00051846-2019| 

PORTARIA Nº 615, DE 31 DE MAIO DE 2019 

 

Dispõe sobre licença-prêmio do Procurador da República LEONARDO 

GONÇALVES JUZINSKAS no período de 04 a 05 de junho de 2019. 

 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, considerando que o Procurador da República LEONARDO GONÇALVES JUZINSKAS usufruirá licença-prêmio no 

período de 04 a 05 de junho de 2019, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da República LEONARDO GONÇALVES JUZINSKAS no período de 04 a 05 de junho de 2019 da 

distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

CARMEN SANTANNA 
 



DMPF-e Nº 102/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 31 de maio de 2019 Publicação: segunda-feira, 3 de junho de 2019 19 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-VTR-RJ-00004857-2019| 

PORTARIA Nº 6, DE 30 DE MAIO DE 2019 

 

 Procedimento Preparatório nº 1.30.010.000256/2018-41 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da República subscritor, com fundamento nos artigos 127, 

caput, e 129, incisos I, II, VIII e IX, da Constituição Federal, artigo 8º da Lei Complementar nº 75/93 (Estatuto do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que a Constituição da República incumbiu o Ministério Público de velar pela manutenção da ordem jurídica e do 

regime democrático de direito, bem como defender os interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CR); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais promover a ação penal pública, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, bem como promover 

o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 

129, incisos I, II e III, CR/88); 

CONSIDERANDO que é função do Ministério Público expedir notificações, requisitar informações e documentos nos procedimentos 

administrativos de sua competência (art. 129, VI, da CR); 

CONSIDERANDO que, com fundamento nos artigos 127, caput, e 129, I, II, VIII e IX, da Constituição Federal, artigo 8º da Lei 

Complementar nº 75/93 (Estatuto do Ministério Público da União) e art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85 e ainda de acordo com as Resoluções nº 87/06-CSMPF 

e nº 23/07-CNMP compete ao Ministério Público a instauração de Inquérito Civil para tutelar interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO o recebimento da Recomendação Conjunta nº 01/2018/MPE/MPC/MPT/MPF apresentada como modelo de 

recomendação a ser expedida no que se refere às regras a serem atendidas quando da transferência da gestão de serviços públicos essenciais saúde a 

organizações sociais; 

CONSIDERANDO a necessidade de averiguar possíveis irregularidades em atos de transferência da gestão de serviços públicos 

essenciais à saúde a entidades do terceiro setor, a partir da contratação de organizações sociais (OS) pelo municípios de atribuição da PRM de Volta 

Redonda; 

RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, nos termos das Resoluções nº 87/06-CSMPF e 

nº 23/07-CNMP, para apurar os fatos acima mencionados, com prazo de até 1 (um) ano para conclusão, prorrogável, sucessivamente, por igual período, 

por decisão fundamentada do órgão ministerial oficiante, nos termos do artigo 15, caput, da citada Resolução. 

Quanto à instrução do feito, DETERMINA-SE: 

1. ENCAMINHE-SE, por meio eletrônico, informação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, a instauração deste inquérito civil 

público, com cópia desta portaria, nos termos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, solicitando a respectiva 

publicação. 

2. EXPEÇA-SE recomendação ao municípios de atribuição da Procuradoria da República do Município de Volta Redonda, devendo-

se promover o controle e acompanhamento do teor da resposta. Na hipótese de não haver acatamento por um dado Município, desmembre-se o feito em 

relação ao ente, instaurando-se inquérito civil próprio para a condução do caso. 

Cumpra-se. 

 

LUCAS HORTA DE ALMEIDA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-GON-RJ-00005279-2019| 

PORTARIA Nº 11, DE 28 DE MAIO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que ao final assina, com base nos arts. 127 e 129 da 

Constituição da República de 1988 e no art. 6º, VII da Lei Complementar 75/93; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (art. 127 da CF/88 e 

art. 1º da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993); 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “b” ser atribuição do Ministério Público Federal 

promover inquérito civil público e ação civil pública para proteção do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, decorrente do § 1º do art. 4º da Resolução nº 87/2006 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, com a redação dada pela Resolução nº 106/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, se encerrou, 

em 28/05/2019, no que se refere ao Procedimento Preparatório nº 1.30.020.000534/2018-41; 

CONSIDERANDO que o referido no procedimento preparatório foi instaurado para apurar eventuais irregularidades na entrega e 

destinação de unidades habitacionais de condomínio construído no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, no bairro de Venda da Cruz, localizado 

no município de São Gonçalo. 

CONSIDERANDO que ainda há necessidade de se prosseguir na instrução do presente apuratório; 

DELIBERA POR: 

1. converter o referido procedimento preparatório em Inquérito Civil, adotando-se a seguinte ementa: “SÃO GONÇALO – 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV – RESIDENCIAL VENDA DA CRUZ – IRREGULARIDADES NA SELEÇÃO DE 

BENEFICIÁRIOS E DESTINAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS”; 

2. determinar que o cartório procedimental desta Procuradoria faça os registros de praxe e realize efetivo controle do prazo de 1 (um) 

ano previsto no art. 15 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

3. determinar que a assessoria envie a presente portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por 

meio eletrônico, para ciência, nos termos do art. 6º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e para publicação no 

Diário Oficial da União, nos termos do art. 16, § 1º, I da referida Resolução, certificando nos autos o efetivo envio do presente ato; 

 

THIAGO SIMÃO MILLER 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-GON-RJ-00005278-2019| 

PORTARIA Nº 12, DE 29 DE MAIO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que ao final assina, com base nos arts. 127 e 129 da 

Constituição da República de 1988 e no art. 6º, VII da Lei Complementar 75/93; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (art. 127 da CF/88 e 

art. 1º da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993); 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “b” ser atribuição do Ministério Público Federal 

promover inquérito civil público e ação civil pública para proteção do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, decorrente do § 1º do art. 4º da Resolução nº 87/2006 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, com a redação dada pela Resolução nº 106/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, se encerrou, 

em 28/05/2019, no que se refere ao Procedimento Preparatório nº 1.30.020.000542/2018-97; 

CONSIDERANDO que o referido no procedimento preparatório foi instaurado para apurar eventuais irregularidades na distribuição 

de vagas destinadas aos Programas Esporte e Lazer na Cidade, realizado em parceria com o Ministério do Esporte, sob a administração da UFF, nos 

bairros de Tribobó, Arsenal e Jóquei, no município de São Gonçalo. 

CONSIDERANDO que ainda há necessidade de se prosseguir na instrução do presente apuratório; 

DELIBERA POR: 

1. converter o referido procedimento preparatório em Inquérito Civil, adotando-se a seguinte ementa: “SÃO GONÇALO – 

PROGRAMA ESPORTE E LAZER NACIDADE - PELC – PROCESSO SELETIVO DE VAGAS – MINISTÉRIO DO ESPORTE”; 

2. determinar que o cartório procedimental desta Procuradoria faça os registros de praxe e realize efetivo controle do prazo de 1 (um) 

ano previsto no art. 15 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

3. determinar que a assessoria envie a presente portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por 

meio eletrônico, para ciência, nos termos do art. 6º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e para publicação no 

Diário Oficial da União, nos termos do art. 16, § 1º, I da referida Resolução, certificando nos autos o efetivo envio do presente ato; 

4. a juntada do extrato dos convênios; 

5. a expedição de novo ofício à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de São Gonçalo, acusando o recebimento do ofício nº 

141/2019/Semel, salientando que tal documento apenas atendeu parcialmente ao solicitado e para que seja encaminhada a cópia integral do processo 

administrativo referente ao convênio 30773/2014 (SIAFI/SICONV 802035), independente do encerramento de sua vigência; bem como, quanto ao 

convênio 35619/2015 (SIAFI 818196), sejam informas as medidas adotadas em prol da regularização da nova contratação de profissionais para execução 

do Programa Esporte e Lazer na Cidade (PELC) no Município de São Gonçalo/RJ, apresentando cronograma das medidas. 

 

THIAGO SIMÃO MILLER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-GON-RJ-00005257-2019| 

PORTARIA Nº 15, DE 30 DE MAIO DE 2019 

 

O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais (art. 129, 

III e V, da CR) e legais (art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85 e art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93) e ainda: 

Considerando ser atribuição do Ministério Público, como um todo, “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, inciso III, da CR/88); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público da União zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, nos termos do art. 129, II, da 

Constituição da República e art. 5º, V, da LC 75/1993; 

Considerando que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores, pessoas físicas e jurídicas, às sanções 

penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, por força do artigo 225 da Constituição da República; 

Considerando o art.10 da Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, o qual dispõe que “as atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão 

de prévio licenciamento ambiental”. 

Considerando o Procedimento Preparatório nº 1.30.020.000200/2019-58; 

Considerando a necessidade de apurar a reposição florestal estabelecida na condicionante 30.1 da LP nº FE013990, cujo interesse 

para os manguezais da APA de Guapimirim e da ESEC Guanabara foi registrado no Parecer Técnico 18/14 do ICMBio; 

RESOLVE, nos termos do art. 2º e art. 4º, I à VI, ambos da Resolução CNMP n.º 23/07 instaurar inquérito civil, destinado apurar 

suposta prática de atividade de extração mineral; 

À secretaria de tutela coletiva para autuação, registro e juntada dos documentos anexos, anotando na capa dos autos e no “ÚNICO” 

o seguinte: 

Assunto: “Apurar o efetivo cumprimento da condicionante 30.1 da LP nº FE013990, com a continuidade das diligências já iniciadas 

no IC 1.30.020.000004/2009-10, bem como verificar a existência de interesse federal nas questões versadas nos documentos 00005464/20018 (fls. 1490 

e seguintes), 00005799/2018 (fls.1786 e seguintes) e 0005796/2018 (fls. 1813 e seguintes),00005797/2018 (fls. 1720 e seguintes), 00005795/2018 (fls. 

1740 e seguintes), referidos no despacho de fls. 1837/1841 e 1929/1930 do IC 1.30.020.000004/2009-10”. 

Após, encaminhar à equipe técnica deste gabinete para comunicar em cumprimento ao disposto no art. 6º da Resolução CSMPF n.º 

87/06 e para efeitos do disposto no inciso VI, do art. 4º da Resolução CNMP n.º 23/07, à 4ª CCR, cientificando-a da instauração do presente inquérito 

civil. Promover as publicações regulares. 

Designo a equipe técnica deste gabinete para secretariar o presente inquérito civil. 

Como diligência inicial, determino: 

1) a expedição de ofício à Petrobras com requisição de informações sobre eventuais justificativas e providências adotadas a partir da 

rescisão noticiada do Termo de Compromisso nº 03/2011, celebrado em 18 de outubro de 2011, entre o Estado do Rio de Janeiro, por meio da SEA, o 



DMPF-e Nº 102/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 31 de maio de 2019 Publicação: segunda-feira, 3 de junho de 2019 21 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

INEA e a Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A., tendo como objetivo a restauração florestal decorrente de medidas mitigadoras e compensatórias da 

implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ, em cumprimento a condicionantes do licenciamento ambiental do 

empreendimento. 

2) expedição de ofício ao IPHAN: 

2.1) verificar o cumprimento da condicionante 5.15 da Licença Prévia IN001543 de intervenção na área; 

2.2) Verificar o cumprimento da condicionante 26 da Licença Prévia IN019084 – “Iniciar as obras somente após a aprovação do 

Relatório de Prospecção pelo IPHAN conforme o Art. 6º da Portaria 230 de 17.12.2002; 

3) expedição de ofício ao ICMBio: 

3.1) esclarecer se há interesse federal na área e caso positivo, se manifestar em relação ao cumprimento da condicionante específica 

5 da Licença Prévia IN0019084, conforme autorização nº 016/2011; 

3.2) Verificar o cumprimento da condicionante 5.1 da Licença Prévia IN019084 – “É vetada intervenção direta na área da APA 

Guapimirim a exceção do trecho da BR 493”; 

3.3) Verificar o cumprimento da condicionante 5.2 da Licença Prévia IN019084 – “Apresentar para análise e aprovação pela APA 

Guapimirim/ESEC Guanabara o Programa de Acompanhamento Interferências na Atividade Pesca Artesanal e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

das Atividades de Lazer na Orla de Itaoca prevendo projeto alternativo de renda para os pescadores locais, através do desenvolvimento de projeto turístico 

na Praia da Beira, considerando a utilização do píer a ser construído como local de embarque de turista e implantá-los antes da LI; 

3.4) Verificar o cumprimento da condicionante 5.3 da Licença Prévia IN019084 – “Apresentar para análise e aprovação pela APA 

Guapimirim/ESEC Guanabara o Programa de Educação Ambiental, que deverá considerar a confecção de material de educação ambiental sobre a APA 

e ESEC (cartilha, manual, vídeo) para divulgar as unidades nas comunidades do entorno, bem como a capacitação de professores da rede pública e 

multiplicadores de educação ambiental e implantá-lo antes da emissão da LI; 

3.5) Verificar o cumprimento da condicionante 5.4 da Licença Prévia IN019084 – “ Demarcar e sinalizar com as placas, nos moldes 

de hoje adotados pelo ICMBio, todo o perímetro da APA Guapimirim incluído na área diretamente afetada (ADA); 

3.6) Verificar o cumprimento da condicionante 5.5 da Licença Prévia IN019084 – “ Apresentar projeto de recuperação de 30 hectares 

de mangue dentro dos limites da APA Guapimirim, antes da emissão da LI, a ser analisado pelo ICMBio e a ser licenciado antes da emissão da LO; 

3.7) Verificar o cumprimento da condicionante 10.4 da Licença Prévia IN019084 – “ Considerar a necessidade de nada opor a 

Capitania dos portos e do Serviço de Patrimônio da União (SPU), antes da eventual emissão da Licença de Instalação”; 

3.8) Verificar o cumprimento da condicionante 6.5 da Licença Prévia IN019084 – “Nada a opor do IPHAN para intervenção na área”; 

3.9) Verificar o cumprimento da condicionante 26 da Licença Prévia IN019084 – “Iniciar as obras somente após a aprovação do 

Relatório de Prospecção pelo IPHAN conforme o Art. 6º da Portaria 230 de 17.12.2002; 

3.10) Verificar o cumprimento da condicionante 31 da Licença de Instalação IN02031 – “Recuperar uma área de 30 hectares conforme 

acordado com ICMBio”; 

3.11) Verificar o cumprimento da condicionante 32 da Licença de Instalação IN02039 – “Atender todas as solicitações do ICMBio 

conforme ofício nº 62/2012 da APA de Guapimirim. 

Sem prejuízo, desentranhe-se a última peça complementar, o documento PRM-GON-RJ-0004489/2018, eis que estranho aos autos e 

autue-se como notícia de fato autônoma e voltem conclusos para deliberação. 

 

MARCO OTAVIO ALMEIDA MAZZONI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-CAM-RJ-00002666-2019| 

PORTARIA Nº 25, DE 13 DE MAIO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.30.002.000304-2018-08 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionalmente 

definidas no artigo 129, III, da Constituição da República de 1988, e com fulcro, ainda, no artigo 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio 
de 1993; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução nº 87/2010, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que o presente procedimento preparatório versa sobre a prática, em tese, das seguintes condutas atribuídas ao 

agente público municipal Luiz Augusto Bernardo de Souza: 

a) a acumulação vedada de quatro vínculos públicos (dois cargos de Professor municipal, um cargo de Agente Comunitário de Saúde 

do Programa de Saúde da Família - PSF e nomeação como Encarregado de UBS); 

b) o descumprimento da carga horária estipulada como servidor do Programa de Saúde da Família - PSF (40h); 

CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente procedimento preparatório encontra-se esgotado, não cabendo mais sua 

prorrogação nos termos do art. 2º, §§ 6º e 7º da Resolução n.º 23/2007 do CNMP e que subsiste a necessidade de conclusão de diligências necessárias. 

DETERMINA: 

1. Converta-se o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL; 

2. Dê-se ciência à 5ª CCR/MPF, conforme preconiza a Resolução nº 23/2007 do CNMP; 

3. Solicite-se a publicação da presente portaria (art. 7º, IV da Res. 20/96 do CSMPF); 

4. Tendo em vista a Informação nº 96/2019 (fl. 94), REITERE-SE novamente o Ofício nº 1342/2018 (cópia anexa), com as 
advertências de praxe. Instrua-se o expediente com cópia da representação de fls. 04/05 e 47/69. 

 

BRUNO DE ALMEIDA FERRAZ 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-NFR-RJ-00003916-2019| 

PORTARIA Nº 29, DE 29 DE MAIO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República subscrito, com fundamento no inciso III do art. 

129 da Constituição, no inciso VII do art. 6º da Lei Complementar n.º 75/1993 e no parágrafo primeiro do artigo 8º da Lei n.º 7.347/1985; 

Considerando o disposto nos artigos 4º e 5º da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Considerando as providências preliminares adotadas no âmbito do procedimento preparatório n.º 1.30.006.000199/2018-69; 

Determina a conversão do presente feito em inquérito civil, pelo prazo de 1 (um) ano, com objetivo de apurar a regularidade dos 

repasses federais do Ministério da Educação e Cultura e Ministério do Desenvolvimento Social para as instituições filantrópicas de Nova Friburgo; 

Expeça-se ofício ao Ministério da Educação e Cultura, bem como ao Ministério do Desenvolvimento Pessoal para que se manifestem 

acerca da denúncia anônima protocolada neste órgão ministerial (encaminhar cópia da denúncia anexa - fl. 04). 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria. 

 

JOÃO FELIPE VILLA DO MIU 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00004352-2019| 

PORTARIA Nº 27, DE 30 DE MAIO DE 2019 
 

Determina a conversão da Notícia de Fato nº 1.29.002.000167/2019-03 em 

Inquérito Civil para apurar a qualidade do atendimento aos consumidores 

vinculados ao plano de saúde operado pelo Círculo Operário Caxiense, CNPJ nº 

88.645.403/0001-39, com sede em Caxias do Sul e as medidas que vem sendo 

adotadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, para garantia das 

condições referentes ao equilíbrio econômico-financeiro da operadora. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais, legais 

e regulamentares, com fulcro nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, e 7º, I, e 8º da Lei Complementar nº 75/93, e 

CONSIDERANDO o o teor da Notícia de Fato em epígrafe, instaurada a partir do recebimento de Representação oriunda da Delegacia 

da Receita Federal em Caxias do Sul/RS; 

CONSIDERANDO que foram apontados indícios de irregularidades nas alterações do Estatuto Social do Círculo, com possível 

desconfiguração do caráter beneficente da entidade, no atendimento dos requisitos para a fruição do Certificação de Entidade Beneficente de Assistência 

Social na Área da Saúde (CEBAS-Saúde) e no processo de adesão ao Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades 

sem Fins Lucrativos que Atuam na Área da Saúde e que Participam de Forma Complementar do Sistema Único de Saúde – PROSUS, possível falsidade 

das atas de reuniões do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais e na exclusão de associados da instituição; 

CONSIDERANDO a existência de indicativos de irregularidades na diminuição drástica do número de associados da instituição, de 

modo que atualmente restam apenas 4 (quatro), os quais detêm as funções de administração central da entidade; 

CONSIDERANDO a existência de indícios de descumprimento de normas regulamentares referente aos atendimento dos usuários do 

plano de saúde operado pelo Círculo e de eventual desequilíbrio econômico-financeiro da instituição; 

CONSIDERANDO que em pesquisa no site da Agência Reguladora, relativo à competência 03/2019, houve 221 reclamações, com 

84 processos abertos; 
CONSIDERANDO que no site RECLAMEAQUI existem reclamações de usuários do plano relacionadas a descumprimento de prazos da 

ANS, negativa de realização de exames e consultas, até mesmo de urgência, e demora e descaso no atendimento ao usuário; 

CONSIDERANDO que o Círculo vem descredenciando médicos conveniados, em várias especialidades, com indicativos de inobservância 

da garantia de direito de defesa e do contraditório no âmbito da operadora, substituindo por profissionais ou clínicas com um número reduzido de prestadores de 

serviços, o que agrava a situação dos serviços prestados aos usuários do plano de saúde; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprofundamento das investigações, com vistas à completa elucidação dos fatos e à adoção de 

eventuais providências judiciais ou extrajudiciais; 

RESOLVE converter a Notícia de Fato nº 1.29.002.000167/2019-03 em INQUÉRITO CIVIL, nos termos do art. 4º, II, da Resolução 

CSMPF nº 87/2006, objetivando a regular e legal coleta de elementos visando a apuração dos fatos mencionados. Encaminhem-se os autos à 

Subcoordenadoria Jurídica da PRM Caxias do Sul para as seguintes providências iniciais: 

I - Registre-se e autue-se a presente portaria juntamente com a referida Notícia de Fato, tendo por objeto a apuração do(s) fato(s) 

abaixo especificado (s): 

a) Descrição resumida do(s) fato(s) investigado(s): Apurar possível descumprimento das normas de atendimento ao consumidor de 

planos de saúde estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, pela operadora Círculo Operário Caxiense e as medidas adotadas 

pela agência reguladora para garantia do equilíbrio econômico-financeiro da entidade; 

b) Possível(is) responsável(is) pelo(s) fato(s) investigado(s): Círculo Operário Caxiense; 

c) Autor da representação: Delegacia da Receita Federal em Caxias do Sul/RS. 

II - Oficie-se à ANS, para que: i. informe se realizou ou esta programada a realização de fiscalização na entidade Círculo Operário 

Caxiense, CNPJ nº 88.645.403/0001-39, com sede em Caxias do Sul/RS, encaminhado, em caso positivo, eventual resultado da fiscalização; ii. realize 

uma análise do equilíbrio econômico-financeiro da operadora visando apurar (a) a regularidade das informações contábeis e financeiras; (b) verificar a 

adequação das garantias financeiras e ativos garantidores; (c) identificar eventual desequilíbrio financeiro; e (d) avaliar a sustentabilidade econômica de 

suas operações; iii. verifique a existência de possíveis irregularidades no descredenciamento de prestadores conveniados dos planos de saúde operados 
pelo Círculo, no que diz respeito a redução ou concentração dos prestadores, em prejuízo aos consumidores, nos últimos 24 meses. 

III - Considerando que a publicidade pode acarretar prejuízo as investigações e ao próprio investigado, ante a existência de dados 

sensíveis no presente IC conforme previsto no art. 7º, da Resolução nº 23 do CNMP, desnecessária a publicação da Portaria. 
 

FABIANO DE MORAES 

Procurador da Republica 
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##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00004351-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 31 DE MAIO DE 2019 

 

Inquérito Civil nº 1.29.002.000017/2019-91 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado de ofício no âmbito desta Procuradoria da República, a partir da PORTARIA IC nº 3 

/2019/PRM-CAXIAS SUL, 21 de janeiro de 2019, para apurar possível violação da liberdade de expressão artística e ato de censura realizada pelo poder 

público em razão de alteração da obra Desterro do artista Nil Kremer, realizada por equipe de manutenção da Secretaria da Cultura do Município de 

Caxias do Sul. 

Inicialmente foi encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Caxias do Sul para que esclarecesse matéria 

jornalística publicada em 10/01/2019 no jornal Pioneiro que noticiava a possível ocorrência de violação de liberdade de expressão artística e ato de 

censura na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim. 

Em síntese, a SMC informou que, após visitantes terem sido chamados pela artista Nil Kremer a deixarem palavras, mensagens e 

frases que traduzissem a "percepção subjetiva do instante" na obra "Desterro" na Galeria Municipal de Arte Gerd Bronheim, optou por  repudiar o que 

considerou  "ofensas pessoais" a terceiros, o que em sua análise justificou o apagamento das palavras referenciadas na matéria jornalística em questão, 

entre outras, uma vez que tratava-se de uma obra aberta que comportava toda forma de interação, desde a escrita, sobreposição de escritos e desenhos, 
até o apagamento. 

Após nova requisição ministerial, o Secretário de Cultura informou também quais as palavras e quantas vezes realizou as intervenções, 

acrescentando que, tão logo o fato foi divulgado pela imprensa local, reuniu-se com o autor, o curador da obra e o diretor da galeria, decidindo nessa 

ocasião, de comum acordo e sem contestação de nenhuma das partes, que a partir dali não seriam mais realizadas novas intervenções que suprimissem 

informações anteriores ou futuras  constantes da obra, o que correspondeu, segundo o Secretário, em 70% da exposição da obra sem intervenções por 

parte da Secretaria Municipal de Cultura. 

Considerando as informações fornecidas pela SMC, foi expedida a Recomendação 14/2019 no sentido de que a Secretaria Municipal 

de Cultura não realize ou determine intervenções em obras artísticas expostas em eventos organizados ou expostos em ambiente sob a tutela do Município, 

de forma a suprimir informações ou alterar-lhes a forma e a substâncias, salvo se houver prévia e expressa concordância do curador da exposição e do 
autor da obra, de forma a respeitar a liberdade de expressão e livre manifestação de pensamento que não constitua ofensas pessoais a terceiros. 

Assim, em 24/05/2019, através do Ofício 992/2019/PGM/ASS, a Secretaria Municipal de Cultura de Caxias do Sul informou que 

acatava a Recomendação, motivo pelo qual este Inquérito Civil deve ser ARQUIVADO por ter cumprido seu intento e não subsistirem fatos que, neste 

momento, demandem apuração. 

Posto isso, não havendo outras diligências a serem empreendidas pelo Ministério Público Federal e inexistindo fundamento para a 

adoção das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV da Resolução CSMPF nº 87/2006, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do expediente em epígrafe, 
determinando, em ato contínuo: 

i. Considerando que o presente Inquérito Civil foi instaurado ex offício, resta prejudicada a previsão inserida no artigo 17, §1º, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006; 

ii. Publique-se, na forma do art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2006; e 

iii. Remetam-se os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para análise e homologação da 

presente decisão, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85. 

 

FABIANO DE MORAES 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00017479-2019| 

PORTARIA N° 6, DE 31 DE MAIO DE 2019 

 

Designação de Promotores Eleitorais para atuação perante as Zonas Eleitorais do 

Estado de Rondônia. 

 
A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM RONDÔNIA, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica e do regime democrático (artigo 127, caput, Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o exercício das funções eleitorais do Ministério Público Federal encontra-se disciplinado no art. 37, I, in fine, 
e arts. 72 a 80 da Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993); 

CONSIDERANDO ser atribuição do Procurador Regional Eleitoral exercer as funções do Ministério Público Eleitoral nas causas de 
competência do Tribunal Regional Eleitoral e a direção das atividades eleitorais em cada Estado (artigo 77, caput, Lei Complementar n.º 75/1993); 

CONSIDERANDO que, sendo de natureza federal, a designação para o exercício da função eleitoral por membro do Ministério 

Público em primeiro grau compete ao Procurador Regional Eleitoral, a quem cabe, em cada Estado, dirigir as atividades do setor (art. 77 da Lei 
Complementar n° 75/1993); 

CONSIDERANDO que o Promotor Eleitoral é o membro do Ministério Público local que oficia junto ao Juízo incumbido do serviço 
eleitoral de cada Zona (art. 79, parágrafo único, da Lei Complementar nº. 75/1993); 

CONSIDERANDO que a designação do membro do Ministério Público de primeiro grau para exercer função eleitoral perante a 

Justiça Eleitoral de primeira instância será feita por ato do Procurador Regional Eleitoral, com base em indicação do Chefe do Ministério Público local 
(art. 1º, I, Resolução nº 30, de 19 de maio de 2008, do CNMP); 
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CONSIDERANDO o encerramento do período de atuação dos promotores eleitorais designados na Portaria PRE-RO nº 06, de 24 de 

abril de 2017, e as indicações contidas no Ofício SEI nº 1189/2019/GAB-PGJ, do Ministério Público do Estado de Rondônia, datado de 29 de maio de 
2019; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Designar para atuar como Promotores Eleitorais nas zonas eleitorais do Estado de Rondônia, no biênio de 20 de maio de 2019 

a 19 de maio de 2021, os Promotores de Justiça abaixo relacionados: 

 

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA ZONA ELEITORAL 

PORTO VELHO 

Daniela Nicolai de Oliveira Lima 2ª 

Lisandra Vanneska Monteiro Nascimento Santos  6ª 

Héverton Alves de Aguiar  20ª  

Glauco Maldonado Martins  21ª  

JI-PARANÁ 

Eiko Danieli Vieira Arak  3ª 

Conceição Forte Baena  30ª 

ARIQUEMES 

Joice Gushy Mota Azevedo  7ª 

Anderson Batista de Oliveira  25ª 

Otávio Xavier de Carvalho Júnior 26ª 

BURITIS 

Matheus Kühn Gonçalves  34ª 

CACOAL 

Diogo Boghossian Soares da Rocha  11ª 

CEREJEIRAS 

Fábio Augusto Negreiros Parente Capela Sampaio 16ª 

COLORADO DO OESTE 

Rodrigo Leventi Guimarães  8ª 

ESPIGÃO DO OESTE 

Tiago Lopes Nunes 12ª 

GUAJARÁ-MIRIM 

Fernanda Alves Pöppl  1ª 

JARU 

Fernando Henrique Berbert Fontes 10ª 

Fábio Rodrigo Casaril 27ª 

OURO PRETO DO OESTE 

Tiago Cadore  13ª 

Jovilhiana Orrigo Ayricke 28ª 

PIMENTA BUENO 

Marcos Giovane Ártico  9ª 

ROLIM DE MOURA 

Marcos Paulo Sampaio Ribeiro da Silva 15ª 

Cláudia Machado dos Santos Gonçalves 29ª 

VILHENA 

Elício de Almeida e Silva  4ª 

ALTA FLORESTA DO OESTE  

Felipe Miguel de Souza 17ª 

ALVORADA DO OESTE 

Dinalva Souza de Oliveira 18ª 

COSTA MARQUES 

Marcos Geromini Fagundes  5ª 
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SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ 

Jonatas Albuquerque Pires Rocha 35ª 

 

Art. 2º. Em razão da inexistência de Promotores de Justiça titulares nas comarcas de Machadinho do Oeste e Santa Luzia do Oeste, 

ficaram vagas as promotorias eleitorais da 32ª e da 19ª Zona Eleitoral, devendo seus ocupantes provisórios serem designados mensalmente. 

Publique-se. 

Ciência ao Ministério Público do Estado de Rondônia. 

Ciência ao Tribunal Regional Eleitoral em Rondônia. 

 

LUIZ GUSTAVO MANTOVANI 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00017474-2019| 

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO DE 30 DE MAIO DE 2019 

 

Referência: IC 1.31.002.000202/2015-02 – Estruturação da cadeia extrativista de 

castanha do Brasil na Região de Guajará-Mirim, no interesse das populações 

indígenas e comunidades tradicionais e da preservação do meio ambiente. 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para promover o acompanhamento de medidas para estruturação das cadeias extrativistas de 

Castanha do Brasil em Guajará-Mirim, no interesse das populações indígenas e comunidades tradicionais e, ainda, da preservação do meio ambiente. 

O procedimento foi instaurado na Procuradoria da República no Município de Guajará-Mirim a partir de reunião realizada em 08 de 

outubro de 2015 com o Coordenador da FUNAI em Guajará-Mirim, Sr. Adilson dos Santos, representantes da ONG “Pacto das Águas”, Sr. Domingos 

Gomes e Sr. Plácido Costa, e o Procurador da República responsável, na qual dialogou-se acerca do etno desenvolvimento (extração de vegetais, castanha 

e açaí) nas terras indígenas (fls. 09/10). 

Aos 18 de novembro de 2015, reuniram-se, novamente, na PRM-GM representantes da ONG Pacto das Águas e da FUNAI/GMI para 

tratar da implantação de uma cadeia produtiva de castanha em Guajará-Mirim envolvendo as comunidades indígenas da região, com o engajamento de 

alguns órgãos, como a Embrapa, FUNAI, Seagre, dentre outros, com interesses em comum (fls. 35/37). 

Juntou-se aos autos apresentação feita, durante a reunião, pela ONG Pacto das Águas, sobre sua atuação em várias regiões sobre a 

estruturação de cadeias produtivas enquanto estratégia de emponderamento dos povos e de manutenção da floresta em pé (fls. 39-51). 

No início do mês de dezembro de 2015, ocorreu nova reunião na sede da Procuradoria com representantes do Ministério Público 

Federal em Guajará-Mirim, da ONG Pacto da Águas, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), da Companhia Nacional 

de Abastecimento (CONAB), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, 

Desenvolvimento e Regularização Fundiária (SEAGRI), do Vice-Governador do Estado de Rondônia, da FUNAI em Guajará-Mirim, além de especialista 

em castanha e liderança indígena. 

Debateu-se a criação de um projeto, envolvendo todos os órgãos mencionados, para conscientizar os indígenas da região que utilizam 

a castanha como forma de subsistência, no sentido de que é possível a geração de riqueza para sustentabilidade de suas famílias mantendo a floresta 

preservada (fls. 56/57). 

Às fls. 59/64, consta ata de reunião realizada em 14 de dezembro de 2015, no auditório da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), 

em que se tratou da importância da castanha para as populações tradicionais e indígenas, expôs-se os desafios para que a extração da castanha seja viável 

para as comunidades que sobrevivem do extrativismo. Ao final, propôs-se uma articulação entre diferentes instituições para contribuir com o processo, 

seguida da estruturação da cadeia da castanha em duas regiões do estado, visto que a organização da produção é fundamental para a viabilidade do 

projeto. 

Ocorreu, em 01 de março de 2016, a “Oficina de Estruturação da Cadeia de Valor da Castanha do Brasil em Rondônia”, com o 

objetivo de organizar ações interinstitucionais para o projeto em construção, refinando as linhas de atuação, definindo uma agenda de trabalho com 

atribuições preestabelecidas. 

Após as apresentações e discussões dentre as instituições presentes, foi constituído um comitê gestor para o processo de consolidação 

da cadeia de valor da castanha no estado. Acordou-se que, na esfera estadual, o gabinete do Vice-Governador seria responsável pela articulação do 
processo (fls. 71/74). 

Despacho de prorrogação de prazo às fls. 75/76. 

Oficiou-se à SEAGRI, à CONAB, à EMATER e à EMBRAPA, solicitando informações atualizadas acerca das medidas destinadas a 
promover a estruturação da cadeia extrativista da castanha do Brasil em Guajará-Mirim (fls. 77/79; 82) 

Em resposta, a EMATER informou que não foi atribuído ao órgão nenhum encaminhamento específico, mas continuam executando 

ações de assistência técnica e extensão rural a produtores rurais no município de Guajará-Mirim, incluindo extrativistas de castanha do Brasil (fl. 83). A 
CONAB prestou informações no mesmo sentido (fl. 85). 

À fl. 84, consta resposta da SEAGRI, comunicando que abriu o procedimento n. 01-1901.00348-0000/2016 para ata de registro de 

preço, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para beneficiamento da castanha do Brasil. Ademais, informou acerca dos projetos em andamento para 

beneficiamento dos povos indígenas que utilizam a castanha como forma de subsistência na região de Guajará-Mirim, como melhoria das estradas para 
escoamento, e aquisição de equipamentos. 

A EMBRAPA informou, em resposta, que está promovendo, em conjunto com comunidades indígenas da região de Guajará-Mirim, 
ações para o levantamento dos custos de produção da castanha do Brasil por aquela comunidade (fls. 87/88). 

Às fls. 114/115, consta memória de reunião ocorrida em julho de 2017, em que debateu-se a estruturação da cadeia de castanha em 
Rondônia. O Sr. Plácido, representante da ONG Pacto das Águas, esclareceu diversos pontos acerca da produção de castanha do Brasil no estado. 

Às fls. 116/119, consta e-mail encaminhado pelo Sr. Plácido Costa, relatando o status do trabalho, a saber, a facilitação do processo 

de obtenção da inscrição estadual pelas associações e construção de novo termo de cooperação entre a ONG Pacto das Águas, associações e INOVAM, 

para a construção de parcerias comerciais. No anexo, consta memória de reunião realizada com a INOVAM em 01 de setembro de 2017. 



DMPF-e Nº 102/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 31 de maio de 2019 Publicação: segunda-feira, 3 de junho de 2019 26 

 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

Juntou-se minuta de parecer sobre as regras civis e tributárias que fundamentam as associações, a legalidade das suas operações 

comerciais e a possibilidade de sua organização jurídica em rede (fls. 120/125). 

Às fls. 126, consta e-mail que encaminha pareceres feitos pela Superintendência de Estado para Resultados (SEAE) e pela ONG Pacto 
das Águas, colacionados às fls. 127/137. 

Aos 18 de setembro de 2017, foi realizada reunião no Gabinete do Vice-Governador do Estado de Rondônia (fls. 138/140). Na 

ocasião, foi narrado que a Secretaria do Estado de Finanças (SEFIN) manteve a posição de impossibilidade da inscrição estadual. Ante o impasse, o Vice-
Governador solicitou a instruçãoo de processo com parecer dos órgãos presentes para subsidiar o parecer a ser elaborado pela PGE/RO. 

Às fls. 141/142, está o parecer n. 01/2017, elaborado pela Procuradora da República, Dra. Daniela Lopes de Faria, cujo objeto é a 

obtenção de inscrição estadual pelas associações que comercializam castanha e outros produtos da floresta, enfatizando a necessidade do cumprimento 

de obrigações acessórias ao pagamento do ICMS. 

Despacho de prorrogação de prazo às fls. 144/147. 

Posteriormente, oficiou-se à Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia, solicitando informações sobre o parecer elaborado por seus 

membros acerca da viabilidade de obtenção de inscrição estadual pelas associações (fl. 148). Em resposta (fls. 150/159), o Procurador-Geral do Estado 

Adjunto, Dr. Lerí Antônio Souza e Silva, informou que houve algumas divergências entre o posicionamento da PGE/RO e da SEFIN, e solicitou dilação 

do prazo para análise mais aprofundada. 

Às fls. 164/197, consta o parecer final elaborado pela PGE/RO, seguido de diversos documentos que embasaram seu entendimento 

acerca da matéria em questão. Segundo informado pelo citado membro do órgão, à fl. 196-v, “praticando as pessoas jurídicas de direito privado, 

constituídas na forma de associações, as atividades descritas como hipótese de incidência do ICMS, estão obrigadas a inscrever-se no cadastro de 

contribuintes desse imposto”. 

Despacho n. 184/2018 às fls. 200/201 contendo diligências. 

Despacho saneador às fls. 203/204. 

Oficiou-se ao Gabinete do Vice-Governador do Estado de Rondônia, solicitando informações sobre quais medidas estão sendo 

adotadas para resolver a problemática de emissão de nota fiscal e comercialização de produtos (castanha do Brasil) pelos povos indígenas, considerando 

o Parecer n. 04/2018/PGE-PF (fl. 205). Em resposta, informou-se que foi instaurado o Processo Administrativo nº 0014.366986/2018-66, por meio do 

Sistema Eletrônico de Informações – SEI (fls. 208/2013). 

Despacho de prorrogação à fl. 206. 
É o que cumpre relatar. 

Os autos já tramitam há quatro anos nesta Procuradoria, e não devem mais permanecer tramitando na modalidade investigativa 

(Inquérito Civil), visto que a Resolução do CNMP de nº 174/2017 estabelece que, para o acompanhamento e fiscalização, de forma continuada, de 
políticas públicas ou instituições, a modalidade procedimental adequada é o PA – Procedimento de Acompanhamento. 

Registra-se que a causa ainda precisa de acompanhamento até que a construção de uma solução definitiva visando a estruturação do 

etnodesenvolvimento seja obtida entre as partes: comunidades indígenas e tradicionais, e o Poder Público. Contudo, percebe-se que existe avanço nas 
tratativas, estando todos os autores imbuídos na resolução do problema. 

Assim sendo, determino o arquivamento do presente Inquérito Civil e, após eventual homologação da 6ª CCR, a instauração de um 
Procedimento Administrativo para acompanhamento do objeto dos autos. 

Desnecessária a comunicação da decisão de arquivamento a representantes, uma vez que o feito foi instaurado de Ofício. 

Encaminhem-se os presentes autos à apreciação da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para fins de 

exercício de sua atribuição revisional, na forma do art. 4º, V, c/c art. 16, e art. 17 da Res. 87 do CSMPF. 

Com o retorno dos autos, digitalize-se o presente IC para instauração de Procedimento Administrativo de acompanhamento. 

Publique-se. 

 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-CIA-SC-00003740-2019| 

PORTARIA Nº 13, DE 15 DE MARÇO DE 2019 

 

PP nº 1.33.003.000024/2018-70 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições que lhe conferem os arts. 127, caput, e 129 da Constituição da 
República, arts. 7º e 8º da Lei Complementar nº 75/93, Lei nº 7.347/85 e Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal: 

CONSIDERANDO o teor da representação recebida por meio de manifestação, manifestação 20180002804, na qual o reclamante 

relata que tentou por duas vezes efetuar pagamentos de boleto bancário em agência da Caixa Econômica Federal na cidade de Turvo-SC, mas houve a 
recusa da unidade em recebê-los; 

CONSIDERANDO, conforme relatado, a justificativa para a recusa se deu pelo fato de os boletos não possuírem o valor mínimo para 

pagamento direto no caixa. 

CONSIDERANDO que o representante relatou também ter sido avisado que as unidades não receberão depósitos direto no caixa, 
posto que o Banco teria terceirizado esse tipo de demanda; 

CONSIDERANDO ainda notícia de que a Caixa Econômica Federal de Criciúma recebeu autuação do PROCON Municipal por 

conta, dentre outras irregularidades, pelo fato de possuir placa indicativa de que os saques inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais) deveriam ser realizados 
apenas nos equipamentos de auto atendimento; 

CONSIDERANDO a missão institucional do Ministério Público Federal, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF/88); 
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CONSIDERANDO ainda que entre as funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da 

Constituição da República, e art. 5º, inciso III, b, da Lei Complementar nº 75/93, insere-se a de “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”; 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para apurar os fatos trazidos ao conhecimento do Ministério Público 

Federal; 

RESOLVE: 

Instaurar Inquérito Civil vinculado à 3ª CCR para apurar eventuais irregularidades praticadas pela Caixa Econômica Federal no que 

diz respeito à recusa de atendimento de clientes nas agências bancárias para o processamento de operações de baixo valor, obrigando-os a utilizar canais 

alternativos de atendimento (caixa eletrônico e agências lotéricas). 

 

FABIO DE OLIVEIRA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00024048-2019| 

PORTARIA N° 94, DE 28 DE MAIO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, c, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 

c) considerando que o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) considerando os elementos constantes na NF nº 1.33.000.001147/2019-39, versando sobre a continuidade da atividade de controle 

populacional e de zoonoses realizada pela Organização Bem-Animal (OBA) em comunidades indígenas da Grande Florianópolis. 

Converta-se em INQUÉRITO CIVIL a notícia de fato acima indicada, de mesma numeração, para promover a apuração dos fatos 

noticiados e a adoção das providências pertinentes. 

Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil, com o seguinte descritor: 

6ª CCR. DIREITOS E INTERESSES INDÍGENAS. ORGANIZAÇÃO BEM-ANIMAL. CONTINUIDADE. CONTROLE 

POPULACIONAL E DE ZOONOSES. TERRAS INDÍGENAS. GRANDE FLORIANÓPOLIS. 

Determino, ainda, a emissão de Ofícios à DSEI (SESAI), à Concessionária Arteris Litoral Sul e FUNAI requisitando providências 

urgentes para regularizar o trabalho da ONG OBA. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 6ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I 

e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

ANALÚCIA HARTMANN 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00024053-2019| 

PORTARIA Nº 95, DE 29 DE MAIO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, c, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) considerando os elementos constantes na NF nº 1.33.000.001042/2019-80, versando sobre o cumprimento das medidas 

compensatórias às comunidades indígenas afetadas pelo contorno viário de Florianópolis/SC, relacionadas com o auxílio à geração de alimentos. 

Converta-se em INQUÉRITO CIVIL a notícia de fato acima indicada, de mesma numeração, para promover a apuração dos fatos 
noticiados e adoção das medidas pertinentes com a legislação. 

Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil, com o seguinte descritor: 

6ª CCR. DIREITOS E INTERESSES INDÍGENAS. CONTORNO VIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. COMPENSAÇÃO ÀS 

COMUNIDADES INDÍGENAS. BARCO E REDES DE PESCA. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. 

Determino, ainda, a emissão de Ofício à concessionária requisitando informações. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 6ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I 

e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

ANALÚCIA HARTMANN 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00024054-2019| 

PORTARIA Nº 96, DE 29 DE MAIO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 

c) considerando que o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
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e) considerando os elementos constantes na NF nº 1.33.000.000995/2019-21, versando sobre a necessidade de obter informações 

sobre o monitoramento da qualidade do ar no Estado de Santa Catarina, face à ausência de resposta por parte do Instituto do Meio Ambiente de Santa 

Catarina ao Coordenador do GT Qualidade do Ar da 4ª CCR. 

Converta-se em INQUÉRITO CIVIL a notícia de fato acima indicada, de mesma numeração, para promover a apuração dos fatos 

noticiados. 

Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil, com o seguinte descritor: 

4ª CCR. MEIO AMBIENTE. POLUI~ÇÃO. GT QUALIDADE DO AR. IDENTIFICAR E ACOMPANHAR OS MECANISMOS 

DE MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR NO ESTADO DE SANTA CATARINA. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 4ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I 

e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Comunique-se ao Procurador Regional da República coordenador do GT Qualidade do Ar a respeito da instauração do presente 

Inquérito Civil, e oficie-se à SDS e ao IMA requisitando as informações do questionário formulado pelo GT (Anexo do documento PRR3ª 

00033744/2018). 

 

ANALÚCIA HARTMANN 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00024014-2019| 

PORTARIA N° 313, DE 29 DE MAIO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/2017/PGJ/PRE, de 06 

de novembro de 2017, e com as indicações constantes das Portarias PGJ nº 2111, 2112, 2167 e 2168, RESOLVE: 

FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita aos Promotores Eleitorais e períodos a seguir referidos: 

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

43ª/Xanxerê Marcionei Mendes (de 29 a 31 de maio) 

48ª/Xaxim Simão Baran Junior (dia 21 de maio) 

51ª/Santa Cecília Aline Boschi Moreira (dia 24 de maio) 

30ª/ São Bento do Sul Cássio Antonio Ribas Gomes (de 27 a 31 de maio) 

57ª/ Trombudo Central Rachel Urquiza Rodrigues de Medeiros (dias 28 e 29 de maio) 

 

DESIGNAR os Membros do Ministério Público abaixo relacionados para atuar perante a Zona Eleitoral e períodos a seguir 

discriminados: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

43ª/Xanxerê Marcos Augusto Brandalise (de 29 a 31 de maio) 

48ª/Xaxim Eduardo Sens dos Santos (dia 21 de maio) 

51ª/Santa Cecília Marina Saade Laux (dia 24 de maio) 

30ª/ São Bento do Sul Glauco José Riffel (de 27 a 31 de maio) 

57ª/ Trombudo Central Michel Eduardo Stechinski (dias 28 e 29 de maio) 

 

MARCELO DA MOTA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00024091-2019| 

DESPACHO DE 29 DE MAIO DE 2019 
 

Notícia de Fato nº 1.33.002.000101/2019-82 
 

Vistos hoje em Gabinete. 

Conversão em PP. 

Considerando a necessidade de maiores informações acerca dos fatos narrados, e por não vislumbrar a imediata adoção das 

providências previstas nos incisos I a VI do art. 4º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, DETERMINO: 
1. A conversão desta Notícia de Fato em Procedimento Preparatório, nos termos do artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 87/2006; 

2. A expedição de ofício à Superintendência Regional da Polícia Federal em Santa Catarina, solicitando, no prazo de 10 dias, 
informações a respeito dos fatos narrados na representação (cópia anexa); 

3. À assessoria jurídica para aguardar a resposta ao mencionado ofício, bem como para análise das medidas a serem adotadas. 
 

ANDERSON LODETTI DE OLIVEIRA 

Procurador da Republica 
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##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00024092-2019| 

DESPACHO DE 27 DE MAIO DE 2019 

 

Notícia de Fato nº 1.33.000.000996/2019-75 

 

Considerando a necessidade de maiores informações acerca dos fatos narrados, e por não vislumbrar a imediata adoção das 

providências previstas nos incisos I a VI do art. 4º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, DETERMINO: 

 A conversão desta Notícia de Fato em Procedimento Preparatório, nos termos do artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 87/2006; 

A conclusão do procedimento para análise das medidas a serem adotadas. 

 

ANDERSON LODETTI DE OLIVEIRA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00024095-2019| 

DESPACHO DE 23 DE MAIO DE 2019 

 

Inquérito Civil nº 1.33.000.001507/2006-88 

 

Diante do vencimento do prazo para a conclusão do presente inquérito civil e considerando o aguardo de novas informações solicitadas 

pelo Ofício nº 2195/2019-GABPR3-DCE, prorrogue-se por mais 01 (um) ano o prazo para a conclusão deste Inquérito Civil (art. 15 da Resolução nº 

87/2010, do CSMPF). 

 

ANDERSON LODETTI DE OLIVEIRA 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SJC-SP-00003665-2019| 

PORTARIA Nº 16, DE 30 DE MAIO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através do Procurador da República signatário, e considerando o disposto nos arts. 129, III, 

da CF, e 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85, bem como o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público 

e na Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e considerando, ainda, o que consta do Inquérito Policial 

nº 0049/2017 (PRM-S.J.CAMP 3406.2017.000056-2), DETERMINA a instauração de INQUÉRITO CIVIL, para apurar a existência de uma construção 

em alvenaria não continuada de aproximadamente 49 m², localizada na Estrada do Pouso Frio, 650, Bairro São Francisco Xavier, Município de São José 
dos Campos/SP, dentro de APP e no interior da Unidade de Conservação da APA da Bacia do Rio Paraíba do Sul. 

Determina-se, ainda, a realização das seguintes diligências: a) o registro da presente portaria; b) a comunicação da instauração do ICP 

à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, no prazo de 10 dias, acompanhado de cópia desta portaria, para fins de publicação no Diário Oficial, nos termos 
do art. 16, § 1º, I, da Resolução nº 87/10; c) o retorno dos autos, para análise das diligências iniciais. 

 

FERNANDO LACERDA DIAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-STS-SP-00006407-2019| 

PORTARIA Nº 18, DE 31 DE MAIO DE 2019 

 

Notícia de Fato nº 1.34.012.000533/2018-56 

 

O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República signatário, considerando o teor do despacho exarado nos autos da NF nº 

1.34.012.000533/2018-56, instaurada para apurar possível prejuízo ao erário em razão da retirada, pela CODESP, de embarcações naufragadas do leito 

do canal do Porto de Santos, o que não seria urgente e de sua exclusiva responsabilidade, resolve, com fundamento nos artigos 127 e 129, ambos da 

Constituição Federal, e nos artigos 6º, VII, 7º e 8º, todos da Lei Complementar nº 75/93, instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, 

determinando: 1) afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria, pelo prazo de 15 (quinze) dias (conforme 

art. 126, c/c art. 232, II e III, do CPC); e 2) a comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, por meio eletrônico, para fins de publicação 

oficial desta Portaria, nos termos do art. 7º, da Resolução 23/07/CNMP. Fica designada a servidora Tayssia Gazolli Amaral servidora lotada no Segundo 

Ofício e, na sua ausência, o servidor Alexandre Ramos de Paula, para funcionar neste apuratório civil, sem prejuízo de outro servidor em substituição. 

 

ANTONIO JOSÉ DONIZETTI MOLINA DALOIA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-RAO-SP-00005368-2019| 

PORTARIA Nº 21, DE 27 DE MAIO DE 2019 

 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA infrafirmado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO os arts. 4º, caput, II, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e 1º e 2º da 
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o inquérito civil nº 1.34.010.000873/2015-54 apurou danos ambientais decorrentes de extração de areia às 

margens do rio Moji-Guaçu nos municípios pertencentes à circunscrição territorial desta Procuradoria da República em Ribeirão Preto/SP, a partir dos 

resultados da fiscalização empreendida pela 4ª Companhia de Polícia Ambiental de Ribeirão Preto (Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo) 
no bojo da denominada Operação Força-Tarefa Rio Moji-Guaçu; 
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CONSIDERANDO o teor dos nº 1.34.010.000429/2018-81, os quais foram instaurados diante do desmembramento dos autos do 

inquérito civil nº 1.34.010.000873/2015- 54; 

CONSIDERANDO que os autos nº 1.34.010.000429/2018-81 são referentes aos danos ambientais decorrentes de extração de areia 

às margens do rio Moji-Guaçu, no município de Guatapará, pela empresa FC Nogueira ME; 

CONSIDERANDO a existência do inquérito policial nº 0002323- 87.2017.4.03.6102, que apura os mesmos fatos tratados nos autos 

n° 1.34.010.000429/2018-81; 

CONSIDERANDO não ser o caso, por ora, de ação judicial, de compromisso de ajustamento de conduta, de recomendação, de 

arquivamento ou de declínio de atribuição, 

RESOLVE instaurar inquérito civil com o fim de apurar danos ambientais decorrentes de extração de areia às margens do rio Moji-

Guaçu, no município de Guatapará, pela empresa FC Nogueira ME. 

Mantida a autuação e a numeração originais, assim como a distribuição a este 2º ofício extrajudicial, ADOTEM-SE as seguintes 

diligências iniciais: 

(1) por via digital, remeta-se esta portaria à publicação; 

(2) afixe-se cópia desta portaria no átrio desta procuradoria. 

 

ANDRÉ MENEZES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00060543-2019| 

PORTARIA Nº 42, DE 28 DE MAIO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da República subscritor, com fundamento nos artigos 127, 

caput e 129, II, III e IX, da Constituição Federal e pelo artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993: 

CONSIDERANDO sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, em 

âmbito preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição 

Federal e o art.5º, inciso II, alínea "d", e inciso III, alínea "b" e "e", da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, alínea "b" e XIV, 

alínea "f", da Lei Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa da probidade administrativa e de outros 

interesses sociais, difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que a apuração levada a efeito no bojo do Inquérito Civil nº  1.34.001.006894/2014-10 culminou com o 

arquivamento do feito, em virtude da promoção da oferta de atendimento domiciliar que resultaria na liberação de leitos aos pacientes com doenças 

neurológicas, mas se concluiu pela necessidade de acompanhar, em expediente próprio, a ampliação, no Município de São Paulo, do "Programa  Melhor 

em Casa", idealizado pelo Ministério da Saúde e aderido pela Prefeitura Municipal de São Paulo. 

RESOLVE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, para verificar a ampliação 

"Programa Melhor em Casa" no município de São Paulo, nos anos de 2019 e 2020. 

 Para tanto, DETERMINA: 

I - Autue-se e registre-se no âmbito da PR/SP; 

II - Publique-se a presente portaria, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (arts. 4º e 9º da Resolução nº 23/07, do Conselho 

Nacional do Ministério Público combinado como art. 9º da Resolução nº 174/2017 do mesmo Conselho); e, 

III - Comunique-se a instauração ao NAOP/PRR-3ª Região, por meio eletrônico. 

 

KLEBER MARCEL UEMURA 

Procurador da República 
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